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Bilancovanie roka 2006 
 

Po vianočných sviatkoch a vstupe do nového kalendárneho 
roka prišiel čas na bilancovanie uplynulého roka 2006 z po-
hľadu vedúcich jednotlivých útvarov Mestského úradu v 
Trenčíne.  
 
Útvar architektúry a stratégie 

Rok 2006 bol pre Útvar architektúry a stratégie náročný na 
plnenie úloh tak. Je to spôsobené jednak tým, že náš útvar 
zastupuje mesto v procese stavebných konaní tým, že vydáva 
záväzné stanoviská k všetkej investičnej činnosti na území 
mesta, a jednak tým, že rieši koncepčne územné plánovanie 
a všetko, čo s tým súvisí. Nemožno nespomenúť ani to, že 
sleduje možnosti čerpania financií z eurofondov a spravuje 
geografický informačný systém.  

V uplynulom roku boli na útvare 
spracované viaceré koncepčné ma-
teriály, štúdie, územno-plánovacie 
podklady. Z tých je potrebné 
spomenúť najmä Urbanisticko – 
architektonickú štúdiu centrálnej 
mestskej zóny ako nástroj na 
reguláciu rozvoja mesta a materiál, 
o ktorý je možné sa opierať pri 
rozhodovaní. Pokračovali práce na 
genereli dopravy, ktorý je v súčas-
nosti v štádiu konceptu riešenia, 
pripomienkovaný odbornými do-

pravnými orgánmi. Priebežne boli doň zapracovávané ak-
tuálne poznatky z iných dopravných dokumentácií, predo-
všetkým v súvislosti s juhovýchodným obchvatom a jeho               
prvou etapou.  

 4



Z hľadiska prípravy územno-plánovacej dokumentácie boli 
v uplynulom roku spracované tri zmeny a doplnky ÚPN SÚ, 
v orgánoch mesta bolo schválené rozšírenie priemyselnej zóny 
na Bratislavskej ul. Legislatívne je pripravená na schválenie aj 
ďalšia zmena ÚPN SÚ. Ako územno-plánovacie podklady boli 
vypracované viaceré štúdie – podzemné garáže na Palackého 
ul. – 2. variant, nadstavba obytného bloku na Hviezdoslavovej 
ul., átrium domu štátnej správy (v súvislosti s prípravou in-
vestície výťahu na hrad), vyhľadávacia štúdia nového cen-
trálneho cintorína, urbanistická štúdia zóny Soblahovská, 
pasportizácia inžinierskych sietí na Mierovom námestí, revi-
talizácia zóny Gagarinova ul., štúdia ihriska pri Materskej 
škole, Opatovská ul., Urbanistická štúdia Aquapark (v pries-
tore uvoľnenom výstavbou nového železničného mosta), štú-
dia využitia skladov na Skalke, farebné riešenia vybraných 
materských škôl, statická doprava ulíc Partizánska a Olbrach-
tova, urbanistická štúdia lokality Hlavná – Na Vinohrady, štú-
dia obytnej zóny Juh - Ul. Liptovská, ideová štúdia  prevádzok 
a terás na Štúrovom námestí, štúdia Palackého ul. v úseku od 
hotela Tatra po Zlatú Fatimu, vizualizácia novej zástavby 
nábrežia, štúdia penziónu pre seniorov na Ul. Osvienčimskej. 
Všetky štúdie slúžia na ďalšie rozhodovanie o investíciách, 
overenie si niektorých faktov v danom území, sú podkladom 
pre útvar životného prostredia a dopravy pre prípravu inves-
tícií. Sú však najmä na to, aby mohli preukázať ideálny 
a cieľový stav toho ktorého územia, dobré riešenie predo-
všetkým pre obyvateľov.  

V rámci činnosti útvaru boli spracované viaceré koncepčné 
materiály. Predovšetkým pasport reklamných zariadení s prí-
pravou všeobecne záväzných nariadení ako legislatívneho 
rámca, pasport pamiatok zapísaných v ústrednom zozname 
pamiatok a pasport vojnových hrobov. Pre budúce obdobie 
osobitnú pozornosť treba venovať problematike koncepcie 
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energetiky, ktorú je mesto povinné zo zákona spracovať 
a riešiť tak problematiku odpájania od centrálnych zdrojov. 
Táto koncepcia bola v uplynulom roku už vypracovaná, jej 
schvaľovaniu však musí ešte predchádzať vypracovanie 
manuálu a metodiky pre správny postup v tejto oblasti, 
predovšetkým z hľadiska legislatívy. V strategickom rozvoji 
bolo v roku 2006 pripravených viacero projektov na čerpanie 
financií z eurofondov, z ktorých sú viaceré úspešné. Išlo 
o projekty z oblasti personálneho manažmentu, školstva, 
kultúry, aktivít v priemyselnej zóne, získanie finančných 
prostriedkov na nový územný plán mesta. Veľká pozornosť sa 
venovala programovému rozpočtu a poradenstvu, ktoré s jeho 
prípravou súviselo.  

V oblasti GIS a DTMM (geografický informačný systém 
a digitálna technická mapa mesta) sme sa zamerali ďalšiu 
etapu, aktualizovali niektoré staršie etapy. K skvalitneniu 
týchto mapových podkladov určite prispela aj nová orto-
fotomapa mesta, s nalietaním v roku 2005. Aj v tejto oblasti je 
permanentnou snahou zlepšovať podklady, k čomu prispieva 
aj lepšia spolupráca s investormi a projektantmi odovzdá-
vaním po realizačných zameraní. Z hľadiska novej organi-
začnej štruktúry bolo fungovanie útvaru lepšie, spojením so 
strategickým rozvojom sa podčiarkla úloha koncepčnej 
a strategickej prípravy diania v meste Trenčín. Ako už bolo 
spomenuté, náš útvar vydával aj záväzné stanoviská ku všetkej 
investičnej činnosti. V ňom boli už zahrnuté aj podmienky zo 
strany životného prostredia, dopravy a stavebného poriadku. 
Stavebník teda dostane komplexné stanovisko za mesto 
Trenčín. Okrem toho sú k dispozícii všetky mapové podklady, 
územný plán a ostatné dokumentácie tak, aby bola od začiatku 
informácia komplexná a ucelená.  

Ing. arch. Adriana Mlynčeková, 
vedúca útvaru architektúry a stratégie 
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Ekonomický útvar 
Programový rozpočet Mesta Trenčín 
Prioritnou úlohou útvaru ekonomického v roku 2006 bolo 

zavedenie programového rozpočtovania do rozpočtového 
procesu mesta. Cieľom zavedenia programového rozpočto-
vania bolo zdôraznenie vzťahu medzi verejnými výdavkami 
a dosahovanými výstupmi, teda tovarmi a službami, ktoré 
samospráva poskytuje, najmä s ohľadom na ich kvantitu, 
kvalitu a včasnosť. Do rozpočtu mesta Trenčín sme chceli 
vniesť viac informácií, ktoré ho urobia transparentnejším, 
chceli sme verejne prezentovať zámery a ciele rozpočtu. 
Dôležitým predpokladom splnenia tejto úlohy bolo legis-
latívne upravenie prislúchajúcich noriem. Uznesením č. 847 
Mestského zastupiteľstva v  Trenčíne zo dňa 26.10.2006 bolo 
schválené nové Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – 
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín. 
Cieľom predmetného Všeobecného záväzného nariadenia bolo 
implementovať nový rozmer, ktorý predstavuje programové 
rozpočtovanie, skvalitniť prípravu rozpočtu mesta a rozpoč-
tovú disciplínu a sprehľadniť rozpočtový proces. Po 
legislatívnom upravení rozpočtového procesu bol uznesením 
č. 867 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 10. 
novembra 2006 prijatý Programový rozpočet Mesta Trenčín 
na roky 2007-2009. Mesto Trenčín bolo prvé mesto na 
Slovensku, ktoré zostavilo svoj rozpočet ako rozpočet 
programový. Rozpočtovaných bolo 16 programov, ktoré 
predstavovali 118 aktivít slúžiacich k plneniu zámeru 
jednotlivých programov. Takto zostaveným rozpočtom 
nasleduje Mesto Trenčín trend, ktorý je uplatňovaný 
v mnohých krajinách OECD a členských krajinách Európskej 
únie. 
Reštrukturalizácia úverového portfólia 
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Aj v roku 2006 pokračovalo Mesto Trenčín v procese prijať 
nové úvery, resp. refinancovať staré, za čo najvýhodnejších 

podmienok. Úver prijatý z Tatra-
banky a.s. v roku 2005 vo výške 
2 335 tis. eur na spolufinancovanie 
realizácie 4 investičných akcií bol 
v roku 2006 refinancovaný 4 úvermi 
z Tatrabanky a.s. v rámci programu 
Komisie európskych spoločenstiev – 
MIF (Municipality Infrastrukture 
Facility), čím Mesto Trenčín získalo 
nenávratnú dotáciu z Európskej in-
vestičnej banky vo výške 191 324 

eur. Aj nové úvery boli v roku 2006 prijaté v eurách. Refinan-
covaním starých úverov mesto Trenčín získalo nižšie úrokové 
sadzby a vplyvom posilňovania slovenskej koruny voči euru 
sa znižoval celkový dlh mesta. Vplyvom kurzových ziskov 
mesto ušetrí na splácaní istiny sumu cca 20 mil. Sk. Pre-
dĺžením lehoty splatnosti týchto úverov bola zabezpečená 
nižšia záťaž vplyvom nižších splátok istiny v jednotlivých 
rokoch. Odkladom splácania istiny mesto mohlo použiť voľné 
finančné prostriedky na realizáciu kapitálových výdavkov – 
investičných akcií, ktoré bolo potrebné realizovať, a ktoré 
zvyšovali hodnotu majetku mesta.  
Zavedenie eura v podmienkach samosprávy mesta Trenčín 

K 1. januáru 2009 sa na Slovensku zavedenie euro súčasne 
do hotovostného aj bezhotovostného obehu bez prechodného 
obdobia, tzn. „Big-Bang“ (veľký tresk) scenárom. Zavedenie 
eura predstavuje z technického a organizačného hľadiska 
mimoriadne náročný proces. V súvislosti s pripravovaným 
vstupom Slovenskej republiky do eurozóny a Vládou Slo-
venskej republiky schváleným Národným plánom zavedenia 
eura bol Rozhodnutím primátora mesta Trenčín č.15/2006 
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upravený postup prípravy Mesta Trenčín na tento proces – t.j. 
postup v oblasti legislatívy, informačných systémov, v oblasti 
financií  resp. ostatných činností.  
Miestne dane (daň z nehnuteľnosti a poplatok za 
komunálny odpad a drobný stavebný odpad) 

Dôležitou úlohou ekonomického útvaru bolo aj zefektív-
nenie správy a zlepšenie výberu miestnych daní a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Základom 
efektívnejšej správy miestnych daní a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady bolo schválenie nového 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2005 o miestnych da-
niach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady s účinnosťou od 1. januára 2006, v zmysle novely zákona 
582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa 
zdokonalila právna úprava a odstránili sa tie formálne a vecné 
nedostatky, ktoré mohli spôsobovať rozdielny výklad a nejed-
notnosť. Zlepšenie správy miestnych daní sa prejavilo najmä 
pri dani z nehnuteľností, kde sa plnenie rozpočtu mesta Tren-
čín priblížilo takmer k 100% plneniu. Problematickou oblas-
ťou zatiaľ zostáva výška pohľadávok z poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Vzhľadom na uvedenú 
skutočnosť pristúpil správca poplatku k vymáhaniu pohľadá-
vok prostredníctvom súdnych exekútorov. Výška takto postú-
pených pohľadávok predstavovala k 31.12.2006 cca 5.840 tis. 
Sk. Vymáhanie pohľadávok miestnych daní a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady prostredníctvom 
súdnych exekútorov zostáva prioritou ekonomického útvaru 
na rok 2007, čo v konečnom dôsledku výrazne prispeje 
k zníženiu pohľadávok miestnych daní a poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Ing. Ľubomír Štefánik,  
vedúci ekonomického útvaru 
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Mestská polícia 
Mestská polícia v roku 2006 v rámci verejného poriadku 

a riešenia statickej dopravy v Meste Trenčín preverovala resp. 
riešila 3839 udalostí. V priestupkovom konaní príslušníci 

mestskej polície riešili 9059 pries-
tupkov z ktorých 3304 vyriešili po-
hovorom a v blokovom konaní rie-
šili 4869 priestupcov, od ktorých 
vybrali 2 450 300 Sk. Podľa vyja-
drenia občanov priblíženie mestskej 
polície k občanovi nastalo hlavne po 
vybudovaní vysunutých pracovísk 
vo všetkých mestských častiach 
a následnom doplnení stavu prís-
lušníkov mestskej polície, kde sa 
rozvinula a stále sa rozvíja komu-

nikácia občan - policajt, policajt - občan a operatívnejšie sa 
riešili udalosti v daných lokalitách, čo je aj zásluhou zvýšenia 
počtu (väčšom hodinovom objeme) peších hliadok. Vzdialili 
sme sa tým občanom, pri ktorých museli príslušníci mestskej 
polície pristúpiť k represívnemu konaniu. 

Mgr. František Országh 
náčelník mestskej polície 

 
Klientske centrum Mestského úradu v Trenčíne 

Otvorenie Klientskeho centra 3. mája 2004 sa opieralo o 
prvotnú myšlienku zriadenia klientskeho centra – komplexne 
vybaviť klienta na jednom mieste, čo sa stalo veľmi pozi-
tívnou skutočnosťou. Zriadenie takéhoto pracoviska na Mest-
skom úrade v Trenčíne prijali občania ako snahu o otvorenú 
komunikáciu zo strany samosprávy. Neustále vzdelávanie za-
mestnancov, preškoľovanie a absolvovanie komunikačných 
tréningov prispievali ku stále kvalitnejšiemu podávaniu in-
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formácií zo strany zamestnancov klientskeho centra verejnosti 
a ich vysokú odbornosť pri vedení písomnej agendy. Úprava 
otváracích hodín klientskeho centra, zrušenie stránkových dní, 
aktívny prístup zamestnancov klientskeho centra k občanom 
patrili k zásadným krokom samosprávy pri  neustálom 
zvyšovaní úrovne vybavovania. Tri mesiace v závere 
uplynulého roka 2006 prebiehala aj skúšobná prevádzka na 
zavedenie soboty ako pracovného dňa v prospech klientov. 

Tento experiment sa 
neosvedčil, pretože ob-
čania ho v minimálnej 
miere navštevovali. 
Sobota, ako pracovný 
deň v Klientskom cen-
tre bola od januára 
2007 zrušená rozhod-
nutím primátora mesta. 
K najdôležitejším prio-
ritám klientskeho centra 

v roku 2007 patrilo smerovanie k neustálemu zlepšovaniu 
všetkých procesov a zvyšovanie kvality poskytovaných slu-
žieb občanom zavádzaním nových systémov riadenia. Nápady 
a pripomienky každého občana boli vždy vítané. 

  
IInngg..  DDaanniieellaa  ŠŠeeddiivváá,,  

vveeddúúccaa  KKlliieennttsskkeehhoo  cceennttrraa  
  
 
 
Útvar kultúry 

Útvar kultúry mal vo svojej činnosti špecifický charakter, 
pretože okrem svojich základných funkcií zameraných na 
zabezpečovanie systémových, koncepčných a legislatívnych 
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úkonov a úloh bol aj výkonným orgánom. V praxi to 
znamenalo, že jeho pracovníci priamo zabezpečovali či už 
dramaturgicky alebo organizačne, konkrétne kultúrne poduja-
tia, ktoré boli súčasťou tradičného kultúrno-spoločenského 
kalendára mesta. Išlo najmä o festivaly starej hudby, oslavy            
1. mája pod názvom „Otvorená Európa, otvorené mesto“, 
kultúrne leto, festival francúzskych a slovenských filmov, 
podujatia cyklu Čaro Vianoc pod hradom a ďalšie. Pri iných 
úzko spolupracoval s organizátormi poriadaných kultúrnych 

podujatí, ako (napríklad Bažant 
kinematograf, Pri Tren-čianskej 
bráne, Pádivého Trenčín). Z toho 
vyplýval aj iný rozmer vzťahu 
útvaru k občanovi, pretože veľká 
časť občanov bola priamo 
zúčastnená na procese vytvárania 
a prezentácie kultúrnych hodnôt. 
Ten vzťah bolo teda predovšetkým 
aktívny z oboch strán, kreatívny, 
obojstranne užitočný a súčasne bol 
základným predpokladom udržiava-

nia špecifickej a bohatej štruktúry nášho kultúrneho života. 
V období, o ktorom je reč, sa ustálili hlavné rysy kultúrnej 
politiky mesta, formy a metódy jej napĺňania. Neznamená to 
však, že vývoj ustrnul; potreby a záujmy ľudí sú v pohybe 
a snaha mesta vychádzať im v ústrety prikazuje neustále ich 
sledovať a reagovať na ne. 

Mgr. Peter Kocnár, 
vedúci útvaru kultúry 

 
Útvar školstva a sociálnych vecí 

V školskom roku 2005/2006 navštevovalo základné školy 
v meste  Trenčín 5016 žiakov. V školských kluboch detí bolo 
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zapísaných 1101 detí, Centrum voľného času navštevovalo 
320 detí,  materské  školy 1378 detí a Základnú umeleckú 
školu v Trenčíne navštevovalo 1084 žiakov a študentov.  

Školský úrad mesta Trenčín organizoval a zabezpečoval 
prezentačnú činnosť základných škôl a základnej umeleckej 
školy – Vianočné trhy, návšteva Vsetína – Dažďová kvapka – 
Zelená škola, projekt Trenčín – miesto môjho žitia v rámci 
projektu „Aby sme si rozumeli“, nadviazanie spolupráce 
s mestom Zlín, súťaž v tvorbe školských časopisov. Na skva-
litnenie výchovy a vzdelávania boli vyčlenené prostriedky vo 
výške 500 Sk na žiaka základnej  a materskej školy a 300 Sk 

na žiaka Základnej umeleckej 
školy a centra voľného času. Tieto 
finančné prostriedky použili školy 
na nákup školského nábytku 
a školských pomôcok. 

Vo februári 2006 bol odovzdaný 
do prevádzky výťah pre imobil-
ných žiakov v Základnej škole na 
Bezručovej ulici. V mesiaci októ-
ber 2006 bol v areáli Základnej 
školy Novomeského ul. otvorený 
a daný do užívania širokej verej-

nosti nový športový areál. Pri tejto príležitosti bol zrekon-
štruovaný aj školský plavecký bazén. Pre lepšiu komunikáciu 
medzi zriaďovateľom a riaditeľmi škôl a školských zariadení 
dostali riaditelia do užívania nové notbooky a školy boli 
vybavene novými počítačmi, ktoré budú slúžiť pre skvalit-
nenie vyučovania IT. V areáloch materských škôl sa zrealizo-
vala obnova športovísk a výmena piesku. V oblasti športu 
mesto podporilo dotáciou činnosť športových klubov, organi-
zovalo Športové hry detí a mládeže, Deň výzvy, Beh olym-
pijského dňa a Dni športu. Mesto prispelo dotáciou na malé 
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futbalové ihriská vybudované v areáloch  Základnej školy Na 
dolinách a Základnej školy Kubranská cesta. 

Aj sociálna oblasť bola veľmi pozorne vnímaná občanmi 
mesta, pretože v mnohých oblastiach zasahovala do života 
jednotlivca a rodiny. V rámci sociálnej pomoci sa zabezpe-
čovala pomoc v naliehavých prípadoch starým a zdravotne 
postihnutým občanom formou jednorazových finančných dá-
vok, riešenia bývania a poradenstva. Pre udržanie spoločen-
ských väzieb  seniorov sa zabezpečovala činnosť osem klubov 
dôchodcov. Konkrétna sociálna starostlivosť o rodinu a deti 
bola zameraná hlavne na rodiny zlyhávajúce a problémové 
z hľadiska plnenia predovšetkým výchovnej alebo ekonomic-
kej funkcie. Riešili sa hlavne problémy detí zanedbávajúce 
povinnú školskú dochádzku. Podieľali sme sa na sanácií 
rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté z dôvodu 
zlyhania plnenia výchovnej funkcie rodiny. Zabezpečovala sa 
pomoc deťom, ktorých rodičia  sú v hmotnej núdzi formou 
dotácií na stravovanie, školské pomôcky a motivačným 
príspevkom.  

Poskytovala sa starostlivosť občanom spoločensky nepri-
spôsobivým a občanom bez prístrešia formou peňažných dá-
vok, riešilo ich zamestnanie a bývanie zriadením dočasnej 
nocľahárne v zimnom období. 

Mgr. Jozef Baláž, 
vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí 

 
Útvar marketingu  

Pri hodnotení roka 2006 sa treba obzrieť aj do pred-
chádzajúcich rokov, pretože naša práca bola dlhodobá, tímová 
a jednotlivé kroky na seba nadväzovali. Od roku 2003 sme 
prešli kus cesty a mesto dalo odpoveď na niekoľko základných 
otázok, ktoré sa dovtedy cielene neriešili. Prijala sa jasná mar-
ketingová stratégia mesta s orientáciou na tri základné cieľové 
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skupiny : Občan, Podnikateľ (Investor) a Turista. Od toho sa 
odvíjali všetky ďalšie kroky, ktoré boli prijaté jednak v oblasti 
komunikácie s občanmi, jednak v oblasti podpory aktívneho 
cestovného ruchu. 

Ako je známe, mesto sa rozhodlo zmeniť systém svojej 
práce a prijalo dôležité organizačné zmeny (vedúce k získaniu 
certifikátu ISO 9000), ktoré majú zlepšiť jeho výkony pre 
občanov. Týkali sa aj oblasti cestovného ruchu. Bol vytvorený 
samostatný útvar marketingu mestského úradu v polovici 
roka 2005. Pod tento útvar sa organizačne začlenilo aj 
Kultúrno-informačné centrum mesta, ako zatiaľ jediný 
mestský front-office v oblasti cestovného ruchu. Tieto orga-
nizačné zmeny pomohli lepšie prepojiť Kultúrno-informačné 
centrum s marketingovými cieľmi mesta v oblasti turizmu. 

Vďaka nim sa pracovalo aj na 
postupnom oddeľovaní funkcií 
procesov Front-office (t. j. 
činností v priamom kontakte so 
zákazníkmi) a Back-office (t. j. 
činností v zázemí informačného 
centra) pre cieľovú skupinu Tu-
rista - podobne ako sa to v roku 
2004 udialo pre cieľovú skupinu 
Občan vo forme zriadenia 
Klientskeho centra, či pre 
cieľovú skupinu Podnikateľ/In-
vestor vo forme zriadenia Centra 

rozvoja bývania v roku 2006. Pre tieto účely sa začal aj proces 
rekonštrukcie budovy na Mierovom námestí na nové 
informačné centrum mesta, ktorého dokončenie je plánované v 
roku 2007. Webové stránky sa stali dnes novodobými 
výkladnými skriňami ich majiteľov. Novú stránku mesta 
Trenčín od jej spustenia v roku 2004 bolo snahou vytvoriť 
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nielen ako peknú, ale predovšetkým funkčnú službu jej 
návštevníkom. Pracovalo sa s už spomínanými tromi cieľo-
vými skupinami - Občan, Podnikateľ, Turista a boli vytvorené 
dobré možnosti pre nové a nové rozširovanie internetových 
služieb v budúcnosti. V oblasti cestovného ruchu sa začali 
pripravovať predpoklady pre napojenie webovej stránky na 
národný turistický informačný portál NUTIS. Postupne by 
sme radi dospeli napríklad k tvorbe on-line rezervačného 
systému a rozširovaniu ďalších interaktívnych služieb. Začali 
sme v tomto smere intenzívnejšie komunikovať so súkrom-
ným sektorom. Odrazom lepšej kvality mestského webu je 
ocenenie v súťaži Zlatý Erb v roku 2005 i 2006. 

Novým, moderným prvkom v komunikácii miest smerom 
navonok sa stalo logo mesta. Výber loga mesta Trenčín v roku 
2005 a rozpracovanie ďalších podrobných možností jeho pou-
žitia vo forme manuálu v roku 2006 založilo predpoklad ku 
kompletnému rebrandingu nášho mesta (t. j. vyriešeniu 
všetkých mestských označení), ktoré sa začne v roku 2007.  
Občania by sa mali už v krátkom čase začať stretávať s pr-
vými novými mestskými tlačivami. Postupne prídu na rad 
obálky, vizitky, označenia mestského majetku, budov, škôl, 
automobilov a pod. Celý proces bude postupný, šetrný k mest-
skému rozpočtu a rozložený na obdobie približne dvoch až 
troch rokov. Jeho zvládnutie zabezpečí aj nové mestské všeo-
becné záväzné nariadenie o používaní mestských symbo-
lov, ktoré bolo prijaté v roku 2006. Ním sa upravuje a spre-
hľadňujú podmienky používania loga i erbu ako oficiálneho 
symbolu mesta. Zásadnou zmenou je napríklad to, že za nes-
právne narábanie s erbom či logom mesta môže mesto udeliť 
v zmysle zákona pokutu, čo doteraz nebolo.  

Aké ďalšie formy propagácie mesta budeme využívať ? 
Zjednodušilo sa skladové hospodárenie s propagačným 
materiálom mesta tým, že nízko obrátkové skladové zásoby 
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sme vyradili a ponuka v minulom roku bola doplnená 
o niekoľko typov kvalitných nových mestských propagačných 
a prezentačných materiálov. Prehodnotila sa účasť mesta na 
tradičných veľtrhoch a podujatiach cestovného ruchu. Začala 
sa viac využívať aktívnu propagáciu mesta formou platenej 
i článkovej inzercie vo vybraných domácich i zahraničných 
periodikách cestovného ruchu. Doplnil sa mestský orientačný 
systém, čím sa zlepšila navigácia k historickým pamiatkam 
v centre mesta pre peších a čiastočne i motoristov. Rozbehli sa 
práce na príprave regionálneho informačného centra 
v spolupráci so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu 
a Asociáciou informačných centier Slovenska. Spolupracovalo 
sa s inými informačnými centrami najmä v Bratislave, Pieš-
ťanoch a v poslednom období aj s Trenčianskymi Teplicami. 
Zlepšila sa komunikácia s Trenčianskym samosprávnym kra-
jom, so súkromným sektorom a začal sa vydávať nový in-
formačný mesačník Kam v Trenčíne. 

Múdre mestá v Európe sa neuzatvárajú do svojich vlastných 
problémov, ale sú otvorené v komunikácii s okolím. Preto teší, 
že nielen tradičnými partnerskými vzťahmi, ale aj novými 
medzinárodnými podujatiami ako boli Otvorená Európa – 
otvorené mesto v roku 2004 v Trenčíne, osobná účasť na 
konferencii v Holandsku v roku 2005, alebo organizácia 
medzinárodnej konferencie historických miest Európy Mesto 
za hradbami – identita verzus imidž v Trenčíne v októbri 2006 
naše mesto prejavilo výrazne proaktívny prístup k otázkam 
vlastnej propagácie a zviditeľňovania svojho potenciálu 
v zahraničí. Tieto kroky, kontakty a dobre založený medzi-
národný imidž sú veľmi dobrým predpokladom pre získanie 
vhodných európskych partnerov a zdrojov pre ďalší rozvoj 
a zvyšovanie turistickej atraktivity mesta.  
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Cestovný ruch v Trenčíne 
Mesto Trenčín v roku 2007 navštívilo vyše sto tisíc ľudí, z 

toho približne štvrtina zo zahraničia. Najväčší záujem bol o 
Trenčiansky hrad a centrum mesta. A však štatistika návštev-
nosti nie je presná upozornila vedúca útvaru marketingu 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková, K to-
muto konštatovaniu útvar k nej dospel získaním viacerých 
údajov. Najdôležitejším údajom bol počet ľudí, ktorí preno-
covali v ubytovacích zariadeniach mesta. Podľa neho v Tren-
číne v roku 2007 prespalo približne 75.000 návštevníkov, z 
toho okolo 32.000 zahraničných. Potenciál využitia lôžok do-
siahol 33 %. Ďalším porovnávacím zdrojom bola štatistika 
návštevníkov Trenčianskeho hradu a štatistika návštevníkov 
Trenčianskeho informačného centra. Pomocným údajom bola 
návštevnosť najbližších kúpeľov - Trenčianske Teplice a 
Piešťany. Aj keď turisti neboli ubytovaní priamo v Trenčíne, 
faktom je, že pomerne veľké percento z nich Trenčín navštívi. 
Trenčiansky hrad vlani navštívilo 71 tisíc ľudí, kúpele Pieš-
ťany 47 000 návštevníkov, z toho 26 000 zahraničných a 
kúpele Trenčianske Teplice zaznamenali 4 tisíc návštevníkov. 
Ďalším pomocným ukazovateľom bola aj štatistika návštev-
nosti a počtu vystavovateľov na veľtrhoch výstaviska Trenčín 
mesto módy v roku 2006, ktorá bola evidentne zaznamenaná 
okolo 60.000 ľudí. Propagácii Trenčína a zvyšovaniu návštev-
nosti v neposlednom rade napomáha aj festival Pohoda, 
ktorého návštevnosť presahuje 20.000. Kombináciou týchto 
údajov možno odhadom usudzovať, že Trenčín v minulom 
roku navštívilo viac ako 100 000 ľudí.   

Na rozvoj cestovného ruchu a propagácie mesta trenčianska 
samospráva v roku 2007 vyčlenila približne 4,2 milióna Sk. 
Suma finančných prostriedkov bola rozdelená na menšie 
čiastky v rozmedzí 50 až 500 tisíc Sk, ktoré slúžia na podporu 
účasti veľtrhov cestovného ruchu, rozširovanie webových 
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služieb, zavedenie jednotného vizuálneho štýlu na propa-
gačných tabuliach, banneroch a reklamných materiáloch, do-
plnenie turistického značenia a orientačného systému v meste, 
inzerciu v oblasti cestovného ruchu, podporu tvorby produ-
ktov cestovného ruchu, rozšírenie ponuky propagačných ma-
teriálov o meste, a podobne. Hodnotiť či je to veľa alebo málo 
sa dá ťažko povedať. Je naozaj veľmi ťažké zmerať, ako 
zvýšená propagácia prispieva či neprispieva k zvýšeniu náv-
števnosti mesta. Všeobecne však platí, že propagácie nie je 
nikdy dosť. No nejde len o spoločnú propagáciu, ale najmä o 
stimuláciu podnikateľského prostredia k celkovému zlepšo-
vaniu služieb či rozširovaniu ponuky pre návštevníkov mesta, 
o spoločnú motiváciu k sústavnému zlepšovaniu kvality. To je 
veľmi dlhá cesta. Samospráva by tu mala zohrať úlohu 
iniciátora procesu, aby spoločných investícií do cestovného 
ruchu postupne pribúdalo a aby, čo najrýchlejšie začali 
pribúdať aj ich multiplikačné efekty. Súkromný sektor sa 
zatiaľ do cestovného ruchu aktívne veľa nezapája. Mesto 
Trenčín sa preto rozhodlo tvoriť produkty, ktoré by mali mať 
na starosti cestovné kancelárie. Už v minulom roku 2006 pre 
návštevníkov piešťanských kúpeľov bol vytvorený produkt - 
poldennej a celodennej prehliadky Trenčína so sprievodcom, 
propagovaný nielen v Piešťanoch, ale aj v rámci Tren-
čianskeho informačného centra a na webovej stránke mesta 
Trenčín. Niečo podobné by sa malo pripraviť aj pre iné 
cieľové skupiny, ako sú seniori, prípadne aktívni návštevníci, 
ako sú peší turisti či cykloturisti a pod. Keď zavítajú do 
mestského informačného centra, alebo na internetovú stránku, 
musia dostať ponuku aspoň dvoch - troch konkrétnych itine-
rárov, ktoré by im v meste a v jeho okolí ponúkli pobytové 
zaujímavosti nie na jeden, ale povedzme na dva až tri dni. 
Trenčín v rámci vzájomnej propagácie už vytvoril spoluprácu 
s Bratislavou a Piešťanmi v roku 2006, ktorá by mohla 
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dopomôcť k tomu, aby turista prichádzajúci na Slovensko svoj 
výlet neukončil prehliadkou hlavného mesta, ale aby vyrazil 
ďalej na sever so zárukou, že ho tam budú čakať ďalšie 
atrakcie. V súčasnej dobe sa rozbieha spolupráca s kúpeľmi v 
Trenčianskych Tepliciach. 

Mgr. Renáta Kaščáková 
vedúca útvaru marketingu a cestovného ruchu 

 
 
Útvar majetku mesta 
Útvar majetku mesta Trenčín v zmysle schválenej smernice 
o spravovaní nehnuteľného majetku mesta a platných práv-
nych predpisov v roku 2006 zabezpečoval najmä : 

- vybavovanie žiadostí občanov a organizácií v oblasti 
nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve Mes-
ta Trenčín (uzatváranie kúpnych zmlúv, zámenných 
zmlúv, nájomných zmlúv a pod.); 

- za účelom realizovania investícií a ďalšieho rozvoja 
mesta výkup nehnuteľností do vlastníctva Mesta Trenčín; 

- majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností a zápis 
majetku na list vlastníctva; 

- evidenciu hnuteľného a neh-
nuteľného majetku mesta; 

- poistenie majetku mesta; 
- v bytovej oblasti sa realizoval 

predaj a prenájom bytov a ne-
bytových priestorov; 

- poskytoval súčinnosť a pora-
denstvo pre občanov pri uspo-
riadaní nehnuteľného majetku; 

          Útvar majetku mesta Trenčín 
v roku 2006 v maximálne možnej 

 20



miere vybavoval požiadavky občanov  s cieľom dosiahnuť ich 
spokojnosť, minimálne časové lehoty  na vybavenie a 
dostatočnú informovanosť. 

Ing. Gabriela Vanková,  
vedúca útvaru majetku mesta 

 
 
 
Útvar životného prostredia a dopravy 
A) Doprava  

1. plnenie úloh v zmysle zmluvy so Slovenskej autobu-
sovej dopravy vo verejnom zaujme  
• zvýšenie kvality cestovania, v mestskej hromadnej 

doprave prostredníctvom dopravcu, nákup 16 no-
vých autobusov z toho jeden nízkopodlažný 

• vykonávanie kontroly dopravcu pri plnení úloh v 
zmysle zmluvy a zákona 

• zmena cestovného poriadku - úprava podľa požia-
daviek cestujúcich   

2. zabezpečenie osadenia 10 nových prístreškov na auto-
busových zastávkach 

3. objednávanie prác stavebnej a súvislej údržby 
miestnych komunikácií cestou dodávateľa - Strabag 
a.s. Prievidza 
• v rámci súvislých opráv položenie nových asfal-

tových povrchov na 19-tich komunikáciách v ná-
klade približne 30 mil. Sk 

• v stavebnej údržbe zabezpečenie opravy miestnych 
komunikácií a doplnenie značenia v náklade pri-
bližne 16,7 mil. Sk 

4. začatie objednávania bežnej a zimnej údržby na miest-
nych komunikáciách dodávateľskou formou  
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5. priebežné vykonávanie kontroly zvláštneho využívania 
pozemných komunikácií a záberu verejného pries-
transtva 

B) Životné prostredie 
1. odstránenie nelegálnej skládky odpadu na Brnianskej 

ulici  
2. rekultivácia skládky odpadu Trenčín - Zámostie II. 

etapa 
3. vyhotovenie brožúry Kam s odpadom a jej distribúcia 

do všetkých domácností  
4. rozšírenie separovaného zberu odpadu na území mesta 

- plasty, papier, sklo 
5. zavedenie množstvového zberu odpadu pre právnické 

osoby  
6. zvyšovanie informovanosti občanov prostredníctvom 

dvojtýždenníka Info a webových stránok mesta Tren-
čín 

7. vypracovanie koncepcie verejnej zelene Sihoť, Juh 
8. zrealizovane sadových úprav v Chrámovom areáli Juh 
9. sadové úpravy Hviezdoslavova ul. - 1. etapa 

10. vybavených 77 podnetov - žiadostí na výrub vo verej-
nej zeleni 

11. výsadba nových drevín a stromov na sídliskách 
12. vyčistenie Záblatského potoka 
13. podpora projektov v oblasti životného prostredia z 

rozpočtu mesta - poskytnutie dotácií 
14. spolupráca s neziskovými organizáciami, školami pri 

upratovacích a čistiacich prácach v okolí hrádze a vod-
ného toku Váhu 

C) Drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce 
Podľa § 55  stavebného zákona postačí ohlásenie 
stavebnému úradu : 
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- pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu 
k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu negatívne ovplyvniť 
životné prostredie 

- pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení 
vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií 
stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú 
sa záujmy spoločnosti napr. odstránenie a vybudovanie 
priečok, vymurovanie jadra v byte. 

- pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť 
stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad 
alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích 
prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou 

- pri  niektorých telekomunikačných stavbách  
Na ostatné udržiavacie práce 

(s výnimkou tých, ktoré sú uve-
dené v § 55 stavebného zákona) 
vo všeobecnosti nie je potrebné 
ani ohlásenie stavebnému úradu.  

Každá žiadosť o povolenie ale-
bo ohlásenie sa posudzuje samo-
statne. Drobnú stavbu, stavebnú 
úpravu a udržiavacie práce môže 
stavebník uskutočniť len na zá-
klade písomného oznámenia sta-
vebného úradu, že proti ich usku-
točneniu nemá námietok. Staveb-

ný úrad môže podľa § 57 určiť, že aj ohlásená drobná 
stavba alebo stavebná úprava podlieha stavebnému povo-
leniu.  

Informačné reklamné a propagačné zariadenia. 
Na umiestnenie informačných, reklamných a propagačných 

zariadení je potrebné povolenie stavebného úradu podľa § 71 
stavebného zákona. Povolenie sa vyžaduje na zariadenia, ktoré 

 23



sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov 
a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom. Povolenie sa 
nevyžaduje pri označeniach budov a pri uličných, požiarnych 
dopravných a iných opisných značkách, pokiaľ nie sú reklam-
ným zariadením. 

Tlačivá na ohlásenie drobných stavieb, udržiavacích prác 
a stavebných úprav a tlačivo žiadosť o povolenie informač-
ných reklamných a propagačných zariadení si môže žiadateľ 
vyzdvihnúť v Centre rozvoja mesta na Farskej ul. č. 10 v 
Trenčíne, alebo sú zverejnené na internetovej stránke 
www.trencin.sk  (občan, tlačivá, stavebný poriadok). Prílohy 
potrebné na vybavenie žiadosti sú uvedené na tlačivách. 
Podrobnejšie informácie poskytne informátor v Centre rozvoja 
mesta alebo zamestnanci útvaru životného prostredia a do-
pravy mestského úradu.  

Útvar životného prostredia dopravy vybavuje ohlásenia a 
žiadosti priebežne, najneskôr do 30 dní. V prípade, že je 
žiadosť alebo ohlásenie neúplné obratom vyzve žiadateľa, aby 
doplnil požadované doklady.  

V rokoch 2005 a 2006 stúpol počet ohlásení stavebných 
úprav. Vlastníci rodinných domov a bytových domov  vo 
väčšom množstve zatepľujú fasády domov, vymieňajú obvo-
dové drevené balkónové steny v bytoch a vymieňajú okná.  
Stavebnými úpravami chcú dosiahnuť úsporu energií. 
Štátny stavebný dohľad. 

Mesto Trenčín podľa § 98 a 99 stavebného zákona vyko-
náva štátny stavebný dohľad na stavbách. Orgán štátneho sta-
vebného dohľadu je oprávnený zisťovať, či 
- sa stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce vykonávajú 

podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia,  
- sa pri uskutočňovaní stavby stavebných úprav alebo 

udržiavacích prác dodržiavajú podmienky stavebného povo-
lenia a všeobecne záväzné predpisy,  
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- sa stavba užíva spôsobom povoleným v kolaudačnom roz-
hodnutí 

- sa stavba udržiava v dobrom technickom stave 
Účelom štátneho stavebného dohľadu je zabezpečenie 

odstránenia zistených nedostatkov. Ak orgán stavebného 
dohľadu zistí na stavbe závady, vyzve stavebníka, aby 
nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak vlastník stavbu 
neudržiava a stavba ohrozuje okolie nariadi stavebný úrad 
vykonať udržiavacie práce alebo nevyhnutné úpravy na 
stavbe.  V prípade, že stavebník uskutoční stavbu alebo začne 
stavebné práce bez povolenia stavebného úradu, hrozí staveb-
níkovi pokuta v zmysle § 105 a 106 stavebného zákona. Sta-
vebník je v tomto prípade povinný preukázať, že stavba nie je 
v rozpore s verejnými záujmami, aby stavebný úrad mohol 
stavbu dodatočne povoliť. V opačnom prípade nariadi jej 
odstránenie.  

Rozpočet mesta Trenčín pre rok 2006 pokrýval v prípravnej 
fáze 24 a v realizačnej 35 investičných akcií. Uvedený rok bol 
prelomový aj v oblasti získania partnerov pre dlhodobú spolu-
prácu, na rekonštrukciu a údržbu verejného osvetlenia a mest-
ských komunikácií. Podľa objemu plánovaných finančných 
prostriedkov najväčší dôraz bol kladený na cestnú dopravu, 
v ktorej boli v prípravnej fáze vypracované projektová doku-
mentácia pre územné a stavebné povolenie pre centrálnu mes-
tskú zónu. Dokumentácie obsahovo riešili vybudovanie kri-
žovatiek, parkovacích miest a rekonštrukciu mestských komu-
nikácií. Finančne najnáročnejším bol projekt pre stavebné 
povolenie na Juhovýchodný obchvat mesta Trenčín. Koniec 
roka bol venovaný verejnému obstarávaniu na získanie zho-
toviteľov na spracovanie projektových dokumentácií – Pre-
mostenie Váhu Sever, Nová Nábrežná a Sprístupnenie leso-
parku Brezina. Realizačná časť v oblasti cestnej dopravy bola 
zameraná predovšetkým na vybudovanie nových parkovacích 
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miest, ktorých sa vybudovalo viac ako 350 jednotiek v jed-
notlivých lokalitách mesta. Komplexnou rekonštrukciou prešla 
mestská komunikácia Horný Šianec, kde sa podarilo spolu-
pracovať aj so správcami jednotlivých sieti. Vo vzájomnej 
komunikácií medzi mestom a správcami sieti vidíme ešte 
nedostatky, ktoré sa budeme snažiť postupne odstraňovať, 
kde mesto bude aktívnym a podnecujúcim prvkom pre do-
siahnutie pozitívnych výsledkov v  spolupráci, zameranej 
na zosúladenie investičných akcií. 

Budovanie kanalizácie v meste Trenčín patrilo z hľadiska 
investovania finančných prostriedkov, ktoré predstavovali tak-
mer 90 miliónov Sk, patrili k druhej finančne najnáročnejšej 
investičnej akcií. Okrem realizácie kanalizácie bola dopra-
covaná resp. prepracovaná projektová dokumentácia pre lo-
kalitu Nozdrkovce. 

Výstavba nájomných bytov bola v minulom roku v prí-
pravnej fáze, kde došlo k vypracovaniu realizačného projektu 
pre 30 nájomných bytov. Problém s hľadaním vhodnej lokality 
bol dôvodom, že v roku 2006 sa nezačala aj realizačná fáza. 
Niektoré zmeny v podmienkach získavania úveru zo štátneho 
fondu rozvoja bývania a štátnych dotácií boli dôsledkom, že 
v najbližšom období mesto bude postupovať iným spôsobom 
pri získavaní nájomných bytov ako doteraz. 

V oblasti športu sa podarilo vybudovať športový areál pri 
Základnej škole Trenčín,  Novomeského, ktorého investícia 
predstavovala viac ako 40 mil. Sk. Výstavba nových detských 
ihrísk bolo neodmysliteľnou každoročnou súčasťou inves-
tičného plánu na príslušný rok. V roku 2006 bolo vybu-
dovaných 5 detských ihrísk a Bike Park na Ostrove. 

V  starostlivosti o pamiatky bola ukončená rekonštrukcia 
múru mestského opevnenia zo strany Farského kostola a čias-
točne bola zrealizovaná príprava územia pre predláždenie, 
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ktorá bude pokračovať  aj so samotným predláždením v roku 
2007.  

Výstavba verejných WC a Barbakanu v centrálnej mest-
skej zóne patrila medzi najnáročnejšie investičné akcie v roku 
2006. Dotvorenie a zakonzervovanie samotného Barbakanu 
bude realizované v roku 2007. 

Samostatnou kapitolou investičných akcií mesta bola 
Modernizácia železničnej trate, ktorá v roku 2006 bola 
charakterizovaná dopracovaním súvisiacich projektových 
dokumentácií do štádia stavebných povolení.   

Ing. Ladislav Petrtýl,  
vedúci útvaru životného prostredia a dopravy 

 
 
Mestské hospodárstvo a správa lesov, mestská rozpočtová 
organizácia Trenčín 

Mestské hospodárstvo a správa lesov, mestská rozpočtová 
organizácia, Trenčín vznikla s účinnosťou od 1. januára 2005 
zlúčením a transformáciou dvoch mestských príspevkových 
organizácií Mestského hospodárstva Trenčín a Správy mest-
ských lesov. Počas uplynulých dvoch rokov organizácia prešla 
postupnými organizačnými zmenami.  

V priebehu roka 
2005 Mestské hos-
podárstvo a správa 
lesov, mestská roz-
počtová organizá-
cia, Trenčín ukon-
čilo prevádzkovanie 
mestských zdrojov 
tepla a súvisiacich 
technológií na zá-
klade  vyhodnotenia 
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verejného obstarávania na tieto činnosti. V súvislosti s uzatvo-
rením zmlúv o výpožičke a prevádzkovaní futbalového šta-
dióna a  športovej haly s účinnosťou od 1. januára 2006 Mest-
ské hospodárstvo a správa lesov, mestská rozpočtová organi-
zácia, Trenčín ukončilo správu uvedených zariadení. 

Z odboru prevádzky a technických služieb v priebehu roka 
2006 na základe výsledkov verejného obstarávania bola vylú-
čená stavebná údržba, bežná a zimná údržba mestských komu-
nikácií a uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčíne aj 
prevádzka karanténnej stanice. Týmito zmenami došlo k zá-
sadnému zníženiu personálneho obsadenia organizácie nielen 
v robotníckych ale i v technicko-hospodárskych pozíciách. 
Odbor prevádzky a technických služieb po ukončení údrž-
by mestských komunikácii zintenzívnil starostlivosť o mest-
skú zeleň a detské ihriská. Vďaka kvalitnému strojnému 
vybaveniu sa zvyšuje periodicita kosieb. K ďalším činnostiam 
údržby verejnej zelene patrili orezy a výruby stromov, ná-
hradná výsadba drevín, výsadba záhonov mobilnej zelene. Na-
ďalej tento odbor bude venovať pozornosť pieskoviskám, 
opravám a výmene zariadení detských ihrísk, oprave asfal-
tových povrchov športovísk a pod.  

Neodmysliteľnou súčasťou športového vyžitia občanov 
mesta sa stala v zimných mesiacoch mobilná ľadová plocha, 
ktorej montáž a prevádzka tiež patrili do náplne tohto odboru.  

V oblasti cintorínskych služieb z dôvodu platnosti nového 
zákona o pohrebníctve bola činnosť odboru zameraná na pas-
portizáciu hrobových miest s následným uzatváraním zmlúv 
o ich prenájme. Samozrejmosťou naďalej zostáva údržba               
11 cintorínov na území mesta.  

Odbor ekonomiky, správy majetku, služieb okrem vyko-
návania štandardných ekonomických činností zabezpečoval 
a naďalej zabezpečuje nájmy majetku mesta a spravuje krytú 
a letnú plaváreň.  
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Odbor správy lesov so zámerom zefektívniť jeho fungo-
vanie pristúpil začiatkom roka 2006 k závažnej organizačnej 
zmene. Tento krok bol iniciovaný rapídnym znížením finan-
čných prostriedkov na činnosť tohto odboru. Od 1. februára 
2006 znížil počet zamestnancov a  všetky činnosti vykonáva  
dodávateľským spôsobom. Napriek novej situácii odbor naďa-
lej v plnej miere spravuje lesný majetok mesta, zabezpečuje 
diferencované obhospodarovanie lesov s cieľom zachovania 
a zveľadenia produkčných, ochranných a rekreačných funkcií 
lesov mesta tak, aby obyvatelia mesta nepocítili túto zmenu 
negatívne. V súvislosti s odpredajom ťažných koní boli od-
búrané niektoré činnosti súvisiace s ich chovom, ako napr. 
kosby lúk. V minulosti sa na týchto lúkach dorábal nielen 
dostatok krmiva pre kone, ale zároveň sme ich kosením udr-
žiavali na pohľad príjemné zóny. Zdá sa však, že niektoré 
malé lúčky budú odsúdené na postupné zarastanie, čo by mo-
hlo byť vnímané negatívne zo strany návštevníkov.  Od  roku 
2005 odbor správy lesov zvyšoval aktivitu v oblasti práce 
s verejnosťou spoluprácou nielen so školami, ale aj 
s dôchodcami. V uplynulom roku v spolupráci s Útvarom ži-
votného prostredia Mestského úradu v Trenčíne boli vybu-
dované dve oddychové miesta  pre návštevníkov  lokality Bis-
kupice – stavidlá.  

A čo nás trápi najviac? V posledných rokoch sa stále viac 
a viac stupňujú ataky na Brezinu zo strany stavebníkov. Aj 
keď nejde priamo o zábery lesných pozemkov, tlak výstavby 
v ich tesnej blízkosti má negatívny vplyv na vzťahy užíva-
teľov stavieb a správcov lesoparku. Je nám ľúto, že často ľu-
dia nevedia, čo chcú - najprv bývať pod lesom a potom majú 
pocit, že ich les ohrozuje. Vďaka dobrej spolupráci so staveb-
ným úradom sa snažíme podmienky stavebných povolení 
formulovať tak, aby boli zachované záujmy lesoparku. 
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Čo sa týka činností vykonávaných dodávateľsky, ako nega-
tívum vnímame zníženú operatívnosť riešenia problémových 
situácií. Veríme, že aj po uskutočnených organizačných 
zmenách v Mestskom hospodárstve a správe lesov, m. r. o., 
Trenčín našou činnosťou zabezpečíme kvalitné a zdravé 
životné prostredie a vytvoríme podmienky pre aktívne 
i pasívne športové vyžitie obyvateľom nášho mesta. 

Ing. Erika Vravková, 
riaditeľka MHSL, m.r.o. Trenčín 
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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 20. zasad-
nutí dňa 23. februára 2006 : 
schválilo uznesenie č. 695    
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006, kto-

rým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného 
nariadenie č. 2/2001 o Mestskej polícii v Tren-
číne o zamestnaní zdravotne postihnutých ob-
čanov pri obsluhe monitorovacieho zariadenia 
bezpečnosti v meste Trenčín. 

schválilo uznesenie č. 696   
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006, kto-

rým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného 
nariadenie č. 4/2003 o poskytovaní opatrova-
teľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú 
službu na území  mesta Trenčín. 

schválilo uznesenie č. 697  
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 

o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny 
mesta, Ceny primátora a Čestných pôct mesta. 

zvolilo uznesenie č. 698 
 prísediacich Okresného súdu v Trenčíne pre 

volebné obdobie rokov 2006 až 2010 nasle-
dovne : 
Obvod mestskej časti Sever : Vladimír Gažo, 
Anna Bujdáková. Stanislav Liška, Janka Fa-
bová, Ing. Vladimír Šamko, PhDr. Alena La-
borecká, Ing. Veronika Závodská, Anna 
Pappová, Ján Babič, Bc. Elena Gabajová 
Obvod mestskej časti Západ : Anna Bot-
ková, Helena Vaclachová, Lenka Zápotočná, 
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Anna Macháčková, Ing. Igor Polaško, Mgr. 
František Országh, Miroslav Galbavý 
Obvod mestskej časti Stred : Helena Hede-
rová, Pavel Kubáň, Alexander Hrnčiarik, 
PhDr. Edita Ondrišková, Heide Jačková, Bo-
žena Podmanická, Marián Čák, Ing. Anna 
Nemcová, Marta Karabová, Ing. Anna Merdaa 
Obvod mestskej časti Juh : Ing. Jozef Ma-
jerík, Jozef Karnek, Ing. Marta Boncová, Mar-
ta Košíková, Bc. Gabriel Chromiak, Helena 
Piknová, Mgr. Petr Vojtěch, Júlia Spustová, 
Bc. Mária Snopková, Ing. Karol Špaček 

schválilo uznesenie č. 699  
  a) zriadenie združenia krajských miest pod 
názvom  Združenie K 8 so sídlom v Bratislave, 
Rudnayovo ná-mestie č. 8 

 b) zmluvu o založení Združenia K 8 
schválilo uznesenie č. 700  
 plnoprávne členstvo Mesta Trenčín v medziná-

rodnej asociácii Walled Towns Friendschip 
Circle – Kruh priateľstva opevnených miest 
a úhradu prislúchajúceho ročného členského 
príspevku. 

Pomocná evidencia 116/1/06 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 21. zasad-

nutí dňa 27. apríla 2006  
schválilo uznesenie  č. 723 

1. Záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005 
s nasledovným výrokom : ,,Celoročné hos-
podárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 
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2. Rozdelenie hospodárskeho výsledku Mesta 
Trenčín a Spoločného obecného úradu 
v Trenčíne za rok 2005  

schválilo uznesenie  č. 724  
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Trenčín              
č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finan-
čných príspevkov na vykonávanie opatrení po-
dľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení nes-
korších predpisov. 

schválilo uznesenie  č. 728  
zmenu Organizačného poriadku Školských za-
riadení mesta Trenčín, m.r.o . 

schválilo uznesenie  č. 730   
2. etapu rekultivácie skládky odpadu Trenčín – 
Zámostie. 
Uložilo prednostke Mestského úradu v Tren-
číne začať rokovania s Považskou odpadovou 
spoločnosťou, a.s. Trenčín o zabezpečení od-
stránenia nelegálnej skládky v spojení s rekul-
tiváciou skládky odpadu Trenčín – Zámostie  
2. etapa. 

Pomocná evidencia 269/1/06 
 

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčí-
ne, uskutočnené dňa 5. júna 2006  
uznesením  č. 732 

1.  konštatovalo  zánik   mandátu   poslankyne  
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Oľgy 
Löbbovej dňom 31. mája 2006 vo voleb-
nom obvode č. 2 – Juh vzdaním sa posla-
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neckého mandátu ústne do zápisnice zo za-
sadnutia Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne 

2.  vyhlásilo nastúpenie náhradníka Emila 
Bulku, bytom Trenčín L. Novomeského 2, 
na uprázdnený mandát poslanca Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne vo volebnom ob-
vode č. 2 – Juh 

3.  osvedčilo, že Emil Bulko sa stal poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne vo 
volebnom obvode č. 2 – Juh zložením sľu-
bu poslanca dňom 5. júna 2006 

4.  konštatovalo začlenenie poslanca Emila 
Bulku do Výboru mestskej časti Juh 

5.  volilo poslanca Emila Bulku za člena 
Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva 
Mestského zastupi-teľstva v Trenčíne. 

uznesením  č. 733  
1.  odvolalo dňom 5. júna 2006 Oľgu Löbbo-

vú z členstva Rád škôl v Materskej škole J. 
Halašu, Základnej škole Východná  a Pia-
ristickom gymnáziu v Trenčíne 

2. delegovalo dňom 5. júna 2006 Emila Bul-
ku do Rád škôl v Materskej škole J. Halašu, 
Základnej škole Východná  a Piaristickom 
gymnáziu v Trenčíne. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 22. zasadnutí 

dňa 27. apríla 2006 : 
schválilo uznesením  č. 757  

predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Mesta Trenčín v k.ú. Trenčín nachádzajúcich 
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sa v areáli Letnej plavárne na Mládežníckej ul. 
v Trenčíne a to : 
a/  budova so súp. č. 1445 (vstupný objekt pla-

várne) nachádzajúca sa na pozemku parc. č.  
1627/391 

b/  drobná stavba (úpravňa vody) nachádzajúca 
sa na pozemku parc. č. 1627/390  

c/ príslušenstvo pozostávajúce z oplotenia, re-
kreačný bazén, pretekársky bazén, ihriská 
a vonkajšie úpravy  
Predmetom predaja nie sú pozemky nachá-
dzajúce sa v areáli letnej plavárne. 

schválilo uznesením  č. 759  
zámenu nehnuteľností vo vlastníctve Mesta 
Trenčín Mestom Trenčín a Trenčianskym 
samosprávnym krajom, nachádzajúcich sa 
v k.ú. Trenčín, za účelom výstavby okružnej 
križovatky pod mostom   
Zámena sa realizuje bez finančného 
vyrovnania. 

schválilo uznesením  č. 773  
Predaj hotela Tatra, majetku mesta Trenčín, 
ktorý zahrňoval : 
1. pozemky : parcela č. 1254 o výmere 2217 

m2 a parcela č. 1255 o výmere 733 m2 (zas-
tavané plochy a nádvoria) 

2. stavby : budova hotela, súpisné číslo 388 na 
parcele č. 1254 (parkovisko a kotolňa na 
parcele č. 1255) 

3. hnuteľnosti : vnútorné vybavenie hotela 
a pohľadávky vo vlastníctve mesta v stave 
k 31.12.2005 
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pre kupujúceho : Slovakia Investment and 
Development, spol. s.r.o., Partizánska 
683/32, Poprad za celkovú kúpnu cenu               
81 mil. Sk.                                                       

schválilo uznesenie  č. 775  
Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2006, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie   č. 7/2005 Rozpočet 
Mesta Trenčín na roky  2006 – 2008. 
1. Všeobecne záväzným nariadením č. 

6/2006, sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 7/2005 Rozpočet 
Mesta Trenčín na roky 2006 až 2008  

2. Zmenu výšky prijatia pôvodne schvá-
leného investičného úveru na budovanie 
infraštruktúry priemyselného parku 
z 15.000 tis. Sk na 10.000 tis. Sk 

3. Prijatie úveru vo výške 51.814.000 Sk na 
financovanie investičných akcií 

4. Rozpočtovaný úver z EIB vo výške 
75.000.000. Sk bude nahradený štyrmi 
úvermi z Tatra Banky a.s. nasledovne : 
- úver – Križovatka Soblahovská ul. 

s Legionárskou ul. vo výške 11 550 
tis. Sk; 

- úver  - Športový areál –Hodžova ul. 
vo výške 8 350 tis. Sk;  

- úver – Kanalizácia v meste Trenčín 
vo výške 44 655 tis. Sk; 

- úver – Športový areál Veľkomoravská 
ul. vo výške 7 695 tis. Sk. 

5. Predaj 31 ks akcií Považskej odpadovej 
spoločnosti, a.s. 
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6. Predaj 8 ks akcií Spoločnosti Stredné 
Považie a.s.. 

schválilo uznesením č. 776  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2006, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne zá-
väzné nariadenie  č. 2/2004 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín.  

schválilo uznesením  č. 777  
Doplnok č. 1 k Územnému plánu sídel-
ného útvaru Trenčín a Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2006, ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecne záväzné nariadenie          
č. 2/1999 o ÚPN SÚ Trenčín. 

schválilo uznesením  č. 778  
1. zmenu zriaďovateľa Materskej školy 

Orechovská 14, Trenčín zo súčasného 
zriaďovateľa Mesta Trenčín na budú-
ceho zriaďovateľa Mgr. Janu Masa-
rikovú, bytom Východná ulica 
2337/17, 911 08 Trenčín,  v zmysle § 
18 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej sprá-
ve v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení zmien a doplnkov s účin-
nosťou dňom uskutočnenia  tejto zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení ma-
terských škôl Slovenskej republiky 

2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke medzi 
požičiavateľom – Mesto Trenčín a vy-
požičiavateľom – Mgr. Janou Masa-
rikovou, bytom Trenčín, Ul. Východná 
2337/17, na objekt - budova materskej 
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školy na Orechovskej ul. č. 14 v Tren-
číne na dobu neurčitú, s účinnosťou odo 
dňa schválenia Dohody o zmene zria-
ďovateľa Ministerstvom školstva Slo-
venskej republiky za účelom prevádz-
kovania súkromnej materskej školy ro-
dinného typu.  

určilo uznesením  č. 779  
volebné obvody a počty poslancov 
v nich v meste Trenčín pre voľby do or-
gánov samosprávy obcí, ktoré sa usku-
točnia dňa 2. decembra 2006 podľa zá-
kona č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov : 
1. v meste Trenčín 25 poslancov pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí, 
ktoré sa uskutočnia dňa 2. decembra 
2006 

2. v meste Trenčín 4 volebné obvody 
pre voľby do orgánov samosprávy 
obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 2. 
decembra 2006, s týmto počtom pos-
lancov : 
• volebný obvod 1 – Stred, Dlhé 

Hony, Noviny, Biskupice : 6 pos-
lancov, 

• volebný obvod 2 – Juh : 7 pos-
lancov,  

• volebný obvod 3 – Sihoť 1. – 4., 
Opatová, Pod Sokolice, Kubra, 
Kubrica : 8 poslancov,  
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• volený obvod 4 – Zámostie, Zla-
tovce, Istebník, Orechové, Zábla-
tie : 4 poslanci. 

Pomocná evidencia 400/1/06 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 23. zasadnutí, 
uskutočnené dňa 24. augusta 2006  
schválilo uznesením  č. 805   

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Trenčín č. 9/2006 o používaní a ochrane 
mestských symbolov so zapracovanými 
pripomienkami. 

schválilo uznesenie  č. 806  
zadanie Urbanisticko – architektonickú 
štúdiu centrálnej mestskej zóny v 
Trenčíne. 

 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na 24. zasadnutí, usku-

točnené dňa 26. októbra 2006  
schválilo uznesením  č. 834   

zámenu, kúpu a prenájom nehnuteľného 
majetku za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov pre výstavbu 
areálu novej letnej plavárne na Ostrove.  

schválilo uznesením  č. 843  
Zmluvu o výpožičke evanjelického cin-
torína v Trenčíne. 

schválilo uznesením  č. 847  
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 8/2006 o zásadách nakladania s fi-
nančnými prostriedkami Mesta Trenčín. 
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schválilo uznesením  č. 848  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Trenčín č. 12/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlast-
níctva majetku mesta. 

schválilo uznesením  č. 849  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Trenčín č. 16/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2004 o odpadoch. 

schválilo uznesením  č. 850  
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 15/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie             
č. 2/2005 o určovaní cien za prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín a výške úhrad za do-
časné užívanie pozemkov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín. 

schválilo uznesením  č. 851  
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 14/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 2/2004 o poskytovaní dotácií z roz-
počtu Mesta Trenčín. 

schválilo uznesením  č. 852  
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 18/2006, ktorým je Prevádzkový po-
riadok pohrebiska Mesta Trenčín. 
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schválilo uznesením  č. 853  
všeobecne záväzné nariadenie               
č. 11/2006, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie               
č. 5/1998 o podmienkach predaja vý-
robkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a ktorým sa rušia 
niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

schválilo uznesením  č. 854  
zásobník prioritných projektov mesta 
Trenčín s výhľadom na programovacie 
obdobie 2007 – 2013. 

schválilo uznesením  č. 856  
zmluvu o spolupráci s a.s. Západoslo-
venská energetika  

schválilo uznesením  č. 857  
založenie Trenčianskeho inovačného 
centra, záujmového združenia práv-
nických osôb  

Pomocná evidencia 653/1/06 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 25. zasadnutí, 
uskutočnené dňa 10. novembra 2006  
schválilo uznesením  č. 862  

kúpu nehnuteľného majetku mesta – 
pozemkov v k.ú. Záblatie za kúpnu 
cenu 350,- Sk/m2 za účelom prípravy 
územia „Priemyselnej zóny Trenčín – 
Bratislavská 2.“ 
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uznesením  č. 868  
A) berie na vedomie Urbanisticko – archi-

tektonickú štúdiu Centrálnej mestskej 
zóny Trenčín 

B) ukladá  prednostke Mestského úradu   
v Trenčíne obstarávanie a spracovanie 
návrhu Územného plánu sídelného útvaru 
Trenčín mesta Trenčín 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom  ustanovu-
júcom zasadnutí, dňa 21. decembra 2006  
uznesením  č. 1  

A)  vzalo na vedomie  
1. informáciu o výsledku volieb v meste 

Trenčín na funkciu primátora a na 
funkciu poslancov mestského zastu-
piteľstva, 

2. príhovor primátora. 
B) konštatovalo, že 

1. novozvolený primátor mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta 
Trenčín; 

2. novozvolení poslanci Mestského zas-
tupiteľstva v Trenčíne :Ján Babič, 
PaedDr. Daniel Beníček, Ing. Ján Be-
zák, Marta Blahová, Ing. Anton Boc, 
Ľubomír Dobiaš, Janka Fabová, Ing. 
Dušan Gálik, Vladimír Gavenda, Edu-
ard Hartmann, Juraj Holubek, Gabriela 
Hubinská, JUDr. Ján Kanaba, Ing. Ján 
Krátky, Ing. Igor Kvasnica, PhD., 
PhDr. Marián Kvasnička, Ing. Róbert 
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Lifka, RNDr. Jozef Mertan, MUDr. 
Stanislav Pastva, Mgr. Ladislav Pavlík, 
Vladimír Poruban, MUDr. Ľubomír 
Sámel, Tomáš Vaňo, Branislav Zubri-
čaňák zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva. 

C/  schválilo poverenie 
sobášiacich poslancov pre nasledovné vo-
lebné obdobie, ktorými budú  poslanci 
mestského zastupiteľstva okrem PhDr. 
Mariána Kvasničku, p. Gabriely Hubin-
skej, Ing. Jána Bezáka, Ing. Jána Krát-
keho,. Marty Blahovej a Eduarda Hart-
manna a určenie sobášnej miestnosti ako 
miesta konania sobášnych obradov, a to 
sobášnu sieň Mestského úradu v Trenčíne 
a určenie sobášneho dňa na  sobotu. 
Sobáše uskutočňované mimo určeného 
miesta a dňa konania sobášu, budú 
zabezpečované v súlade so zákonom 
o matrikách. 

D/ zriadilo  
komisiu Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne podľa článku 7 ods. 5 zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záuj-
mu pri výkone funkcií verejných funk-
cionárov 

E/  zvolilo 
1. členov Komisie Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne z radov poslancov 
mestského zastupiteľstva v nasledov-
nom uložení : Gabriela Hubinská 
(Kresťansko-demokratické hnutie), Ing. 
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Anton Boc (Slovenská kresťanská 
a demokratická únia – Demokratická 
strana), Tomáš Vaňo (Ľudová strana – 
Hnutie za demokratické Slovensko), 
JUDr. Ján Kanaba (Smer – Sociálna 
demokracia), Eduard Hartmann (Slo-
venská národná strana), Ing. Róbert 
Lifka (nezávislý kandidát) 

2. z členov Komisie Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne predsedu JUDr. 
Jána Kanabu. 

 
Pomocná evidencia 743/1/06 
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Mesto Trenčín 
v štatistických údajoch, tabuľkách a číslach 

 
A) Symboly mesta Trenčín 

- Mestský erb tvorí modrý štít, na ktorom je strieborný 
doľava otočený, späť hľadiaci baránok so 
zlatými kopýtkami, držiaci na zlatej, krí-
žom zakončenej žrdi štvrtenú červenobielu 
zástavu so zástrihmi. Nad hlavou má 
umiestnenú šesťcípu hviezdičku na zlatej 

stuhe, vychádzajúcej z jeho pysku. Striebornú a zlatú 
možno nahradiť farbou bielou a žltou. Dĺžka erbu k jeho 
šírke sú v pomere 8:7. 
- Mestskú vlajku tvorí štvrtené červenobiele pole, pri-

čom v hornom rohu vlajky od žrde je 
umiestnené červené pole. Má ob-
dĺžnikový tvar ukončený zástrihom 

siahajúcim do 1/3 dĺžky vlajky. Dĺžka 
a šírka vlajky sú v pomere 3:2. 

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

- Mestská pečať je tvorená mestským erbom s kruho-
pisom 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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- Logo  mesta  Trenčín  sa  používa  v komunikácii 
mesta Trenčín navonok (pri propagácii mesta, v oblasti 
turistiky, cestovného ruchu a podobne), ktoré vyšlo zo 
súťaže návrhov vyhlásenej v roku 2005. 

 
 
 
 

B) Údaje o meste Trenčín 
� 
� 
� 

Nadmorská výška :  204 – 210 metrov nad morom 
Rozloha :  8.199,70 ha 
Poloha :  180 03´východnej zemepisnej šírky 

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

S p o l u  ..............................  8.199,70 ha 
 

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

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

Umiestnenie Počet parkovacích  
miest 

Poplatok 

Rozmarínova ul. 78 30,- Sk/hod. 
Palackého ul. 160 30,- Sk/hod 
Ul. Kniežaťa Pribinu 47 30,- Sk/hod. 
Nám. sv. Anny 30 20,- Sk/hod. 
Mládežnícka ulica 140 20,- Sk/hod. 

 
Zásobovanie s vodou 
¾ Dĺžka vodovodnej siete ....................... 199.815 km 
¾ Dĺžka vodovodných prípojok .............   35.531 km 
Odkanalizovanie a čističky odpadových vôd 
¾ Dĺžka kanalizačnej siete .......................     104.166 m 
¾ Dĺžka kanalizačných prípojok ...............       23.260 m 
¾ ČOV Trenčín, ľavý breh  .........................    122.500 m3 
¾ ČOV, pravý breh  ..................................... 2.391.210 m3 
Plynofikácia mesta Trenčín 
¾ Počet odberateľov – obyvateľov ..........  17.773 
¾ maloodber  ................................    802 
¾ veľkoodber  ................................    211 
 
C) Obyvateľstvo mesta Trenčín 

� Počet obyvateľov mesta Trenčín celkom ... 57.000 
z toho : 
- muži   ......................................................... 27.326 
- ženy    ......................................................... 29.674 
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- 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 
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 % 
- nábož. spoločnosť Jehova  ..............   0,12 % 
- evanjelická cirkev metod. ..............   0,12 % 
- bratská jednota baptistov          ....   0,01 % 

D) 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 
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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 Kniežaťa Pribinu 
- Kultúrno – informačné centrum, Sládkovičova ulica 
 
E) Vzdelávacie zariadenia v meste Trenčín 

Typ školy počet škôl počet žiakov počet 
učiteľov 

Detské jasle 1 40 11 
Materské školy 18 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. + 22 ext.
Združené stredné školy 1 1039 141 
Stredné odborné školy 4 2.268 255 
Stredné odborné učilištia 4 2.462 317 
Vysoké školy : 
Trenčianska univerzita 
- Fakulta mechatroniky 
- Fakulta špeciálnej techniky 
- Fakulta sociálno-ekonomic. 

vzťahov 
- Fakulta priemyselných techno-

lógií 
- Ústav prír. a humanit. vied 
- Ústav zdrav. a ošetrovateľstva 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.019 
572 

2.579 

699 

221 
303 

 

 
181 
43 
33 
53 

44 

45 
14 
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Vysoká škola manažmentu 
- jazykový program 
- bakakalársky program 
- MBA program 
- Mgr. program 

 

96 
378 
49 
11 

8 
16 
3 
3 

Základné umelecké školy : 
- štátne 
- cirkevné 

 
1 
1 

 
1.084 
102 

 
49 
5 

Centrum voľného času 1 307 4 
 

F) Múzeá a galérie v meste Trenčín 
Názov zariadenia Počet Počet výstav Počet 

návštevníkov 
Trenčianske múzeum 
 výstavy 

1 stála expozícia 
6 

2.600 
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 Mierové 
nám. 

1 13 4.000 

Galéria naivného umenia 1 19 8.500 
 Výstavné priestory 
KaMC OS SR 

1 26 2.890 

 
G) Knižnice v meste Trenčín 
Druh zariadenia Počet Počet 

čitateľov 
Počet 

kniž.fondov 
Počet 
výpož. 

Počet 
pracov. 

Verejná knižnica 
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 

 
 

454.333 
45.682 

40.336 
8.729 
6.375 

 
 

44 
2 

3 
0,7 
0,3 

S p o l u 5 12.940 241.933 555.455 50 
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Knižnica Vysokej 
školy manažmentu 

1 620 27.249 8.670 5 

Knižnica Trenčian-
skej univerzity 

1 2.786 16.265 17.557 5 

 
 
 
 
H) Športové zariadenia v meste Trenčíne 

Športové zariadenie počet 
Telocvične 19 
Ihriská :     asfaltové 
                  škvárové 
                  antukové 
                  antukové 

62 
16 
4 

7 + 1 bežecké dráhy 
tenisové kurty - nekryté 
                       - kryté 

4 
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 
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I) 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 :   - lôžkoví 
               - odborní 

194 
124 
70 

Lekárne 23 
Výdajne zdravotníckych potrieb 3 
Neštátni lekári : 
                      - praktický lekár pre dospelých
                      - praktický lekár pre deti a do-

rast 
                     - gynekológ 
                     - stomatológ 
                     - sekundárni celkom 
                       z toho :  - neurológia 
                                     - ORL 
                                     - psychiatria 
                                     - logopédia 
                                     - chirurgia 
                                     - rehabilitácia 
                                     - kožné 
                                     - diabetológia 
                                     - interné lekárstvo 
                                     - ortopédia 
                                     - očné 
                                     - klinická psychol. 
                                     - klinická imunológia
                                     - urológia 
                                     - endokrinológia 

 - gastroentrológia 
   - anest. 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 
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J) 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 služby mesta 
Trenčín, m.r.o. 
- denný a týždenný pobyt 
- nepretržitá prevádzka 
- celoročný pobyt 

1 
 
 

137 
 

14 
41 
82 

136 
 

13 
42 
81 

53 

Dom humanity 1 32 32 11 
Centrum sociálnych slu-
žieb 

1 182 177 82 

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

Typ zariadenia Počet Počet 
miest 

Počet detí Počet 
pracov. 

Detské mestečko 1 178 176 128 
Špeciálna základná ško-
la internátna 

1 70 30 11 

Detský domov 1 20 19 16 
Demy – domov sociál-
nych služieb 

1 50 50 35 

 
L) 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 hromad-
nej doprave 

7.327.000 

Zástavky mestskej hromadnej dopravy 160 
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M) Služby pošty a telekomunikácií v meste Trenčín 
 Počet 

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

185 
60 
125 
87 

Telefónne stanice celkom 16.824 
Digitálne siete integrovaných služieb 1.908 
 
N) 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 
spolu bytov 21.161 
  
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 
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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 4.570 
 
O) Životné 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 214,8 m3

Priemerná ročná ťažba dreva 2.578 m3

Počet kríkov 5.989 ha 
Počet stromov 14.574 ks 
Počet skupín kríkov 15.182 m2

Počet skupín stromov 31.127 m2

Živé oplotenia 4.688 m 
Chránené prvky na území mesta 
Trenčín : 
chránené stromy – Trenčianske gingá 
chránený areál – Park v Záblatí 

 
3 ks 
1 ks 

 
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 
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dusičnany 50 mg/1 0,70 19,00 2,20 1,30 
chloridy 100 mg/1 22,00 33,90 4,40 7,90 
železo 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 
 
Komunálny odpad v meste Trenčín 
Množstvo 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 % 

Množstvá 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 

 
160,59 ton 
197,33 ton 

534,936 ton 
1.100,00 ton 

7,35 ton 
29,17 ton 
3,288 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 extrementy 
 

 
 

3.997 ks 
2.761 ks 
161 ks 

2.137 ks 
618 ks 
158 ks 
60 ks 

Množstvo 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, 
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- Spaľovňa Nemocnice s poliklinikou 
2) Malé zdroje 

- Železnice Slovenskej republiky, prevádzka Trenčín 
- Agrochemický podnik Trenčín 
- Poľnohospodárske družstvo Trenčín – Zámostie 

 
P) 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 
2006 celkom .....    484 
z toho :    - fyzické osoby  ............................     225 
       - právnické osoby .........................    259 
Podnikateľská činnosť podľa zamerania v mesta 
Trenčín : 
- obchodná činnosť ............................ 38,53 % 
- výrobná činnosť     ................................ 23,18 % 
- služby .................................................... 38,29 % 

 
 
R) 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 
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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 Žigmundom Luxemburským, 
mesto Trenčín získalo rovnaké práva ako 
Budín a Stoličný Belehrad 

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 Habsbur-
ského na čele s generálom Katzianerom 

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

majetku Trenčianskeho hradu až do konca 
feudalizmu – rok 1835 

rok 1604 hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa zmoc-
nili Trenčianskeho hradu a mesta Trenčín 
a vydrancovali ho 

rok 1637 skupina českých exulantov na čele s Jánom 
Václavom Vokálom z Prahy založila v Tren-
číne vlastnú kníhtlačiareň 

rok 1647 príchod jezuitov do Trenčín a začiatky pro-
tireformácie 

rok 1704 kurucké vojská Františka Rákozciho 2. ob-
liehali Trenčín a podpálili ho. Okrem hradu, 
horného kostola a niekoľkých domov zho-
relo celé mesto 

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

Ilesházi postaviť na námestí morový stĺp 
rok 1776 príchod piaristov do Trenčína 
rok 1778 mesto Trenčín malo 3.377 obyvateľov, 

z toho 1.219 katolíkov, 886 evanjelikov 
a 333 židov 

rok 1790 veľký požiar na Trenčianskom hrade v meste 
Trenčín 

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

rok 1831 v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera 
rok 1883/1884 dokončenie považskej železnice Trenčín –

Žilina 
rok 1886 požiar v Trenčíne a v podhradí 
rok 1901 začiatok budovania železničnej 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 rekon-

štrukcie Trenčianskeho hradu 
rok 1969 založená Galéria M. A. Bazovského 
rok 1973 otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach 
rok 1987 Mierové námestie v Trenčíne vyhlásené za 

mestskú pamiatkovú rezerváciu 
 rok 1991 založenie City University Bellevue, dnešná 

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

Kostolná 
rok 1997 založenie Trenčianskej univerzity 
rok 1998 založená 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 Vyšegrad-

skej štvorky 
rok 2003 zrútenie juhozápadnej časti opevnenia Tren-

čianskeho hradu 
 

S) Významné osobnosti pochované v Trenčíne 
1. Krypta rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny 

Márie 
o  Samuel Chalúpka (1600- 1688), spisovateľ, autor 

kázní 
o  Daniel Láni (1605-1658), spisovateľ, autor príleži-

tostnej poézie a vieručných listov 
2. Krypta piaristického kostola sv. Františka Xaver-

ského 
o Juraj Illesházi a príslušníci jeho rodiny, trenčiansky 

a liptovský župan (1625-1689), 
o Karol Imini, župný lekár 
o Gustav von Pott 
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3. Evanjelický cintorín na Hornom Šianci 
o Ľudovít Černo (1821-1894), evanjelický farár 

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

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

venskej fotografie 
o J. Michal Hlubocký (1876-1945), národovec, orga-

nizátor remeselníckeho dorastu 
o Michal Kišš (1846-1927), národný buditeľ, básnik 

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

buditeľ, zakladateľ a vydavateľ „Dolnozemského 
Slováka“ 

o Štefánia Mičátková, rodená Michalcová (1887-
1980), publicistka, predstaviteľka ženského hnutia 

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

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

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

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

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

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

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

dejateľ a politik 
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o Jozef Zúbek (1745-1824), rektor evanjelického gym-
názia, publicista 

4. Všeobecný mestský cintorín 
o Miloš Alexander Bazovský (1899-1968), akade-

mický maliar 
o JUDr. Karol Brančík (1842-1925), prírodovedec, za-

kladateľ Prírodovedný spolku župy Trenčianskej 
a prvý riaditeľ Trenčianskeho múzea 

o Jozef Branecký (1882- 1962), rektor piaristor, spiso-
vateľ a historik 

o Ľudovít Bránsky (1918-1959), akademický maliar 
o Ida Brúnovská, Gallová, klavíristka, zakladateľka 

hudobného školstva v Trenčíne 
o Rudolf Hečko (1906-1975), učiteľ, dirigent dycho-

vých hudieb, zberateľ ľudových piesní 
o Josef Holoubek (1892-1967), akademický maliar 
o MUDr. Ján Alojz Chúra (1899-1979), lekár, zakla-

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

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

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

školský pedagóg, kultúrny dejateľ 
o Jozef Theodor Mousson (1887-1946), akademický 

maliar 
o  Vojtech Nemák (1861-1932), prvý mestský, okres-

ný a zemský veliteľ hasičov 
o Karol Pádivý (1908-1965), hudobný skladateľ, diri-

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

trenčianskej Tatra banky 
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o Gašpar Karol Richter (1848-1902), hudobný skla-
dateľ, kapelník vojenskej hudby 71. pešieho pluku 

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

o František Šandor Škarnitzel, trenčiansky tlačiar 
o Vilma Túmová, operná speváčka, členka prvej 

kočovnej spoločnosti 
o  Pravoslávna kaplnka juhoslovanských vojakov 

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

5. Židovský cintorín 
o Hugo Gross (1894-1974), akademický maliar 

6. Cintorín v Istebníku 
o Martin Meďňanský (1840-1889), národný buditeľ, 

spisovateľ, prekladateľ a ovocinár 
 
T) Pamätníky, pomníky, pamätné tabule a náhrobníky 

a. rímsky nápis na hradnej skale z roku 179 
b. morový stĺp, socha najsvätejšej Trojice z roku 1712, 

Mierové námestie 
c. reliéf Jána Jiskru z Brandýsa z roku 1921, hradná skala 
d. pamätník Ľudovíta Vladimíra Riznera z roku 1925, 

mestský park 
e. pamätník Ľudovíta Štúra, J. M. Hurbana, M.M. Hodžu 

z roku 1991, Hviezdoslavova ulica 
f. pamätník účastníkov Kragujevackej vzbury z roku 

1958, Kasárne SNP 
g. pomník v údolí hrdinov z roku 1946, Dušová dolina 
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h. pamätník 69 umučených, Brezina 
i. pamätník prof. MUDr. Alojza Chúru, slovenského 

pediatra a sociológa z roku 1992, Nemocnica  
j. pamätník M. R. Štefánika z roku 1998, mestský park 
k. pamätník provinciála Jozefa Braneckého z roku 2004, 

Mierové námestie 
 

V Trenčíne v roku 2006 realizovalo svoju činnosť 18 
poisťovní, 15 peňažných ústavov a 26 cestovných kancelárií. 
Reštauračné služby zabezpečovalo 28 reštaurácií a pizzerií. 
Ubytovacia kapacita pre návštevníkov pozostávala z 984 lôžok 
v troch hoteloch, v 17 penziónoch a v 12 iných ubytovacích 
zariadeniach.   

 
Mesto Trenčín bolo od roku 1996 nielen sídlom Tren-

čianskeho okresu, ale aj sídlom Trenčianskeho kraja.  
Trenčiansky kraj 
Trenčiansky kraj bol členený na deväť okresov, ktoré k 31. 

decembru 2006   mali 602.166 obyvateľov a rozlohu 4.501 
km2 : 

- Bánovce nad Bebravou rozloha 462 km2 38.190 
obyvateľov 

- Ilava rozloha 359 km2 61.251 
obyvateľov 

- Myjava rozloha 326 km2 28.376 
obyvateľov  

- Nové Mesto nad Váhom rozloha 580 km2 62.966 
obyvateľov 

- Partizánske rozloha 301 km2 47.454 
obyvateľov 

- Považská Bystrica rozloha 463 km2 64.549 
obyvateľov 
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- Prievidza rozloha 960 km2 139.238 
obyvateľov 

- Púchov  rozloha 375 km2 45.601 
obyvateľov 

- Trenčín rozloha 675 km2 112.761 
obyvateľov  

Trenčiansky okres sa členil na tri mestá : 
- Trenčín so 57.000 obyvateľmi 
- Nemšová s 6.225 obyvateľmi 
- Trenčianske Teplice s 4.309 obyvateľmi 

a  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 
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- Selec 
- Skalka nad Váhom 
- Soblahov 
- Svinná 
- Štvrtok nad Váhom 
- Trenčianska Teplá 
- Trenčianska Turná 
- Trenčianske Jastrabie 
- Trenčianske Mitice 
- Trenčianske Stankovce 
- Veľká Hradná 
- Veľké Bierovce 
- Zamarovce 

 
Členenie obcí podľa počtu obyvateľov : 
- do 500 obyvateľov ................................................  6 obcí 
- od 500 do 800 obyvateľov .................................... 8 obcí 
- od 800 do 1.000 obyvateľov ................................. 5 obcí  
- od 1.000 do 1.500 obyvateľov .............................. 3 obce 
- od 1.500 do 2.000 obyvateľov .............................. 5 obcí 
- od 2.000 do 3.000 obyvateľov .............................. 4 obce 
- nad 3.000 tisíc obyvateľov .................................... 3 obce 
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Najvyšší predstavitelia mesta Trenčín 
v rokoch 1887 - 2006 

 
Dátum 

narodenia 

Dátum 

úmrtia 

Funkcia v 

rokoch 

Meno a 

priezvisko 

Funkcia Miesto pochovania 

? 01.1940 1887 – 1918 Ernest Ucsnay mešťanosta Rakosliget - Maďarsko 

20.08.1860 02.05.1928 1918 – 1919 Alexander 

Zelenay 

mešťanosta evanjelický cintorín 

? ? 1919 – 1920 Jozef Laco mešťanosta ? 

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

22 

29.05.1883 02.03.1965 1923 – 1924 Ing. Gustav 

Dohnányi 

starosta evanjelický cintorín 

02.11.1871 06.06.1954 1924 – 1928 Rudolf Misz starosta kaplnka pri dolnom 

vchode 

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

1R-2 

- - - - -  - - - - - 1939 – 1942 JUDr. Ján 

Zaťko 

starosta pochovaný v Nových 

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 
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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 Pajtina predseda 

MsNV 

cintorín Kubra 

08.08.1932 žijúci 1977 - 1994 Štefan Rehák predseda 
MsNV         

primátor 
mesta 

 

14.02.1954 žijúci 1994 - 2003 Ing. Jozef Žiška primátor 

mesta 

 

29.11.1964 žijúci 2003 - 2003 Ing. Juraj Liška primátor 

mesta 

 

 žijúci 2003 – 2006 

21.12.2006 

Ing. Branislav 

Celler 

primátor 

mesta 

 

 žijúci 21.12.2006 - Ing. Branislav 

Celler 

primátor 

mesta 
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Ing. Gustáv Dohnányi 

Juraj Boček 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jozef Reihel

 
 

Rudolf Misz - opát 
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Vojtech Kianička 

Štefan Ondruška 



 
 
 
 JUDr. Gerhard Šebák 
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 Ján Barták 
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JUDr. Ján Mikula 

JUDr. Ján Mikula 



 
 
 
 Anton Tomáš 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rudolf Pajtina 
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Rudolf Pajtina 
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Verejno – spoločenský život mesta Trenčín 
 

Na Nový rok 2006, pri príležitosti výročia vzniku samo-
statnej Slovenskej republiky odovzdal prezident Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič štátne vyznamenania 20 osob-
nostiam spoločenského, kultúrneho a politického života. 
Medzi ocenenými boli aj osobnosti, ktorých život alebo dielo 
sa spája s trenčianskym regiónom. Prezident udelil Pribinov 
kríž 2. triedy za významné zásluhy o hospodársky rozvoj 
Slovenskej republiky v oblasti vedy a výskumu rektorovi 
Vysokej školy manažmentu v Trenčíne Branislavovi Lichar-
dusovi. Branislav Lichardus pochádza z Palúdzky pri Liptov-
skom Mikuláši. V roku 1956 s vyznamenaním ukončil štúdiá 
všeobecnej medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave. O rok neskôr začal pracovať v Ústave 
experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied. 
Veľká je jeho publikačná i pedagogická činnosť. Bol zakla-
dajúcim predsedom Grantovej agentúry Slovenskej akadémie 
vied a vysokých škôl. Bol spoluzakladateľom a od roku 2000 
aj rektorom Vysokej školy manažmentu City Univerzity 
programs v Trenčíne s pobočkami v Bratislave a v Poprade. 
Zásluhy má aj na poli diplomatickej služby - bol prvým veľ-
vyslancom Slovenskej republiky v Spojených štátoch ame-
rických v rokoch 1994 - 1998. Za záchranu ľudských životov s 
nasadením vlastného života získali Kríž Milana Rastislava 
Štefánika 3. triedy vojaci Ľudovít Kaliský a Ondrej Šedivý. 
Ľudovít Kaliský pochádza zo Slovenskej Ľupče a dnes je jeho 
domovom Trenčín. Ako 20 ročný nastúpil na vojenskú zá-
kladnú službu v roku 1940 so zaradením k letectvu. Slovenské 
národné povstanie ho zastihlo na letisku v Žiline. Do bojov v 
Slovenskom národnom povstaní sa zapojil v oblasti Žilina, 
Martin, Donovaly až do čiastočného potlačenia povstania. Po 
skončení vojny vstúpil do armády, kde vykonával rôzne funk-
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cie. Ľudovít Kaliský je držiteľom viacerých vojenských vyz-
namenaní. Ondrej Šedivý pochádza zo Soblahova. V roku 
1942 nastúpil na základnú vojenskú službu. Vyhlásenie Slo-
venského národného povstania ho zastihlo v Žiline. Z armády 
dezertoval a vstúpil do partizánskej jednotky, s ktorou sa 
zúčastnil bojov pri Strečne a Krupine. S prvým českoslo-
venským zborom v Sovietskom zväze sa zúčastnil bojov pri 
oslobodzovaní Československa. Koniec vojny ho zastihol na 
Morave. V roku 1971 bol z armády prepustený, o 20 rokov 
neskôr rehabilitovaný a menovaný do hodnosti generálmajor. 
Je držiteľom viacerých vyznamenaní. 

Trenčianske noviny 09.01.2006  
Pomocná evidencia 07.01.2006  

 
Slovenská hymna v interpretácii Speváckeho zboru štu-

dentov piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne otvo-
rilo ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja dňa 9. januára 2005 v Kultúrnom a me-
todickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Ustanovujúce zastupiteľstvo otvoril odstupujúci predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefan Štefanec 
a privítal europoslanca Ing. Petra Bacu, poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky za Trenčiansky kraj Ing. Milana 

Reháka, MUDr. Miroslava Cho-
vanca, Stanislava Škodu, Ing. 
Miroslava Maxona, Ing. Milana 
Cagalu, predsedu volebnej komisie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Cyrila Martiniska, podpred-
sedníčku Slovenskej národnej strany 
Annu Malíkovú – Belousovú, zás-
tupcov štátnych orgánov Trenčian-
skeho kraja, primátorov a starostov 
miest a obcí Trenčianskeho kraja, 

Ing. Štefan Štefanec 

Ing. Štefan Štefanec 
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zástupcov podnikateľskej sféry, všetkých ostatných hostí a 
blahoželaním novozvoleným poslancom a županovi Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. V ďalšej časti svojho 
príhovoru priblížil prítomným činnosť siedmich odborov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja – odboru regionálneho 
rozvoja, odboru školstva a kultúry, odbor sociálnej pomoci, 

odbor dopravy, odbor zdravotníctva 
a humánnej farmácie za uplynulé 
volebné obdobie. V závere vyjadril 
presvedčenie, že nový poslanecký 
zbor bude mať dostatok síl, aby ús-
pešne riešil všetky ťažkosti, ktoré sa 
im postavia do cesty. Rokovanie po-
tom pokračovalo prednesením správy 
krajskej volebnej komisie Trenčian-
skeho samosprávneho kraja o voľbách 
do poslancov do krajskej samosprávy 
jej predsedom Ing. Cyrilom Marti-

niskom. Vo svojom úvode poďakoval členom volebných 
komisií za ich prácu, najmä preto, lebo sa musela uskutočniť 
v dvoch kolách. Poďakoval aj pobočke Slovenského štatis-
tického úradu v Trenčíne, že pracovali bezchybne, bez závad. 
Výsledky volieb podpísalo všetkých sedem členov komisie. 
Táto zápisnica bola potvrdená bez výhrad aj ústrednou 
volebnou komisiou. Výsledok volieb je teda právoplatný. 
V ďalšom vystúpení zoznámil predseda krajskej volebnej ko-
misie s výsledkami volieb. Dňa 1. decembra 2005 bol za 
predsedu – župana Trenčianskeho samosprávneho kraja zvo-
lený MUDr. Pavol Sedláček, keď mu dali voliči 17.561 
hlasov. Dňa 26. novembra 2005 bolo zvolených 45 poslancov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nasledovne : 
1. obvod – Bánovce n/Bebravou boli zvolení : 

- Ing. Zuzana Mačeková, získala 1.420 hlasov; 

Ing. Cyril Martinisko 
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- Ing. Radoslav Kšiňan, získal 1.162 hlasov; 
- Mgr. Peter Bulík, získal 1.137 hlasov; 

2. obvod  – Ilava boli zvolení : 
- Ing. Pavol Černý, získal 1.656 hlasov; 
- JUDr. Mária Zimanová, získala 1.263 hlasov; 
- Ing. Anna Chalúpková, získala 1.242 hlasov; 
- JUDr. Marián Brídik, získal 1.221 hlasov; 
- Ing. Anton Vanko, získal 1.060 hlasov; 

3. obvod  – Myjava boli zvolení : 
- Bc. Jaroslav Ferianec, získal 759 hlasov; 
- MUDr. Henrich Gašparík, získal 634 hlasov; 

4. obvod  – Nové Mesto n/Váhom boli zvolení : 
- Ing. Jozef Trstenský, získal 2.190 hlasov; 
- Ing. Anna Halinárová, získala 1.450 hlasov; 
- Ing. Viera Jenerová, získala 1.392 hlasov; 
- Ing. Ivan Sádovský, získal 1.343 hlasov; 
- JUDr. Mária Cagalová, získala 1.293 hlasov; 

5. obvod  – Partizánske boli zvolení : 
- Ing. Anton Stanko, získal 1.522 hlasov; 
- PaedDr. Jozef Božík, získal 1.348 hlasov; 
- Ing. Iveta Rendljaková, získala 1.175 hlasov; 
- Mgr. Mária Hazuchová, získala 1.153 hlasov; 

6. obvod  – Považská Bystrica boli zvolení : 
- MUDr. Jaroslav Adame, získal 1.815 hlasov; 
- Ing. Vladimír Bačík, získal 1.454 hlasov; 
- Ing. Pavol Jurčík, získal 1.361 hlasov; 
- Ing. Viera Zberová, získal 1.354 hlasov; 
- Dipl. sestra Amália Ombičová, získala 1.277 

hlasov; 
7. obvod  – Prievidza boli zvolení : 

- Mgr. Eleonóra Porubcová, získala 3.526 hlasov; 
- RSDr. Ernest Cipä, získal 3.422 hlasov; 
- Ing. Mgr. Michal Mladý, získal 3.136 hlasov; 
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- MUDr. Gabriel Šimko, získal 3.085 hlasov; 
- Ing. Vojtech Čičmanec, získal 2.933 hlasov; 
- Ing. arch. Jaroslav Izák, získal 2.608 hlasov; 
- Ján Mokrý, získal 2.566 hlasov; 
- Ing. Vladimír Buzalka, získal 2.539 hlasov; 
- Emil Mendel, získal 2.459 hlasov; 
- RNDr. Ľuboš Beňo, získal 2.397 hlasov; 

8. obvod  – Púchov boli zvolení : 
- Mgr. Marián Michalec, získal 2.372 hlasov; 
- PaedDr. Miroslav Kubičár, získal 1.518 hlasov; 
- Ing. Ľuboš Savara, získal 1.266 hlasov; 

9. obvod  – Trenčín boli zvolení : 
- Ing. Jozef Hábanik, PhD., získal 2.967 hlasov; 
- Ing. Ján Krátky, získal 2.871 hlasov; 
- MVDr. Stanislav Svatík, získal 2.804 hlasov; 
- Bc. Mária Hládeková, získala 2.777 hlasov; 
- Ing. Peter Sika, PhD., získal 2.439 hlasov; 
- Ing. Anna Kováčová, získala 2.328 hlasov; 
- Ing. Pavol Krištof, získal 2.280 hlasov; 
- Ing. Magda Košútová, získala 2.272 hlasov; 

Na záver prednesenej správy o výs-
ledku volieb zaželal novým zvo-
leným poslancom a novému pred-
sedovi veľa zdravia a veľa trpez-
livosti pri riešení problémov. Po tejto 
informácii sa uskutočnilo slávnostné 
zloženie sľubu nového predsedu 
MUDr. Pavla Sedláčka, ktorým sa 
zaviazal, že bude riadiť riadne svoje 
povinnosti, ochraňovať záujmy sa-
mosprávneho kraja, dodržiavať Ús-
tavu Slovenskej republiky, ústavné 

zákony, ostatné zákony a ostatné všeobecné záväzné predpisy 
MUDr. P. Sedláček skladá sľub 
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a nariadenia, tieto bude uplatňovať podľa svojho najlepšieho 
svedomia vo svojej činnosti. Po prevzatí osvedčenia za 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zapísal do 
pamätnej knihy. Po slávnostnej ceremónii odovzdal odstu-
pujúci predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Štefan Štefanec novému predsedovi Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavlovi Se-
dláčkovi insígnie. Po slávnostnom akte 
sľubu nového predsedu vystúpil na 
pódium primátor Mesta Myjava Pavol 
Halabrín, aby poďakoval odstupujú-
cemu predsedovi Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Štefanovi Šte-
fancovi za jeho prácu v uplynulom 
volebnom období a odovzdal mu spo-
mienkové dary. Potom už noví poslanci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
prevzali po verejnom sľube poslanca Mgr. Petra Bulíka 
osvedčenia o zvolení za poslancov z rúk predsedu krajskej 
volebnej komisie Ing. Cyrila Martyniska a verejným sľubom 
sa zaviazali plniť povinnosti poslanca, čo podaním ruky 
potvrdili novému predsedovi Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavlovi Sedláčkovi. Po tomto vrchole sláv-
nostného rokovania Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja vys-
túpil so svojím príhovo-
rom jeho predseda MUDr. 
Pavol Sedláček a oslovil 
prítomných familiárne „mi-
lí priatelia“. V prvom rade 
poďakoval za uplynulé ro-
ky odvedenej práce pre ob-
čanov Trenčianskeho kraja 

Mgr. Peter Bulík 

MUDr. Pavol Sedláček blahoželá poslancovi Ing. Jánovi Krátkemu 
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Ing. Štefanovi Štefancovi, 45 poslancom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a pracovníkom Úradu Trenčianskeho 
samo-správneho kraja. Pred nami je druhé volebné štvorročné 
obdobie. V prvom našou úlohou bude treba naštartovať 
hospodárskych úloh regiónu, využiť všetky prostriedky, ktoré 
by mali prísť do regiónu. Tento kraj veľmi potrebuje ekono-
mickú injekciu, pretože bez hospodárskeho rozvoja je ťažko 
zabezpečovať ekonomickosociálnu nadstavbu, čím sa myslí 
sociálnu starostlivosť, zdravotníctva, školstva, kultúry, športu. 
Vyjadril presvedčenie, že všetci poslanci povýšia obecné 
záujmy nad záujmy jednotlivca, 
aby si všetci dokázali k sebe 
nájsť cestu a vytvoriť si nav-
zájom korektné medziľudské 
pracovné vzťahy. Zloženie pos-
laneckého zboru, jeho profe-
sionálna skladba, dáva predpo-
klady, že všetky vzniknuté pro-
blémy a úlohy zvládnu tak, aby nám všetci zatlieskali. Buďme 
všetci lokálpatrioti, buďme hrdí na náš región. Pracujme na 
zveľadení dobrého mena v športe, kultúre, teda na všetkých 
úsekoch spoločensko-hospodárskeho života. Na záver vyjadril 
myšlienku, aby za všetkých poslancov hovorili dosiahnuté 
skutky, konkrétne činy. Program ustanovujúceho zasadnutia 
Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
pokračoval príhovormi hostí – poslanca Národnej rady 
Slovenskej republiky Ing. Milana Reháka, europoslanca Ing. 
Petra Bacu, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
Stanislava Škodu a predsedu Trenčianskeho kraja Mgr. Da-
niela Gajdoša. 

Pomocná evidencia 66/1/06 
 

V trenčianskej župe bude vládnuť koalícia Hnutie za 
demokratické Slovensko – Slovenská národná strana – Sloven-
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ská demokratická a kresťanská únia, hoci vo voľbách strany 
kandidovali v iných koalíciách. Podpredsedníčka Slovenskej 
národnej strany, ktorá sa zúčastnila na ustanovujúcom zasad-
nutí Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja povedala, že koalícia je už „stopercentne na svete“. Do 
Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
zasadlo 20 poslancov z Hnutia za demokratické Slovensko, 10 
zo Smeru, 8 poslancov z Kresťansko-demokratického hnutia, 
3 poslanci za Slovenskú národnú stranu, 1 poslanec z Sloven-
skú demokratickú a kresťanskú úniu a 3 nezávislí poslanci. 
Väčšina v zastupiteľstve bude tá, ktorá bude mať najmenej 24 
poslancov, by sa tak rozrástla o ďalších. Zdá sa, že volebná 
koalícia Smer – Kresťansko-demokratické hnutie – Slovenská 
národná strana – Hnutie za demokraciu – Slobodné fórum, 
ktorá v novembrových voľbách v trenčianskej župe zvíťazila, 
sa rozpadla. Získala 21 mandátov, čo na väčšinu v 45-člennom 
poslaneckom zbore nestačilo. Nepodarilo sa to ani druhej 
koalícii Hnutie za demokratické Slovensko – Aliancia nového 
občana – Pravá Slovenská národná strana – Zjednotená Slo-
venská národná strana, ktorá získala 20 kresiel.  

Sme 10.01.2006 
Pomocná evidencia 06/1/06 
 
Od začiatku roka 2005 bol sprevádzkovaný prvý 

informačný kiosk Mesta Trenčín na budove Mestského úradu 
v Trenčíne. Jeho hlavnou úlohou bude zvýšenie informo-
vanosti širokej verejnosti o dianí v meste Trenčín. Bude dos-
tupný nepretržite 24 hodín denne. Je na ňom prístupná webová 
stránka mesta Trenčín. Každý záujemca na ňom nájde všetky 
informácie, ktoré sú k dispozícií na webovej stránke mesta 
Trenčín. Rozsah sa bude postupne rozširovať o ďalšie užitoč-
né informácie formou odkazov na webové stránky rôznych 
štátnych, verejných i súkromných inštitúcií. Infokiosk slúži 
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taktiež ako elektronická úradná tabuľa. Obsahuje všetky 
úradné oznamy vrátané príloh, ktoré sa z kapacitných dôvodov 
nezmestili na oficiálnu nástennú úradnú tabuľu. Týmto spô-
sobom samospráva vyšla v ústrety všetkým, ktorí nemajú prís-
tup k internetu, ale i turistom a návštevníkom mesta Trenčín. 
Obsluha infokiosku je pomerne jednoduchá, nevyžaduje zna-
losti o využívaní výpočtovej tech-
niky. Ovláda sa prostredníctvom do-
tykovej obrazovky (tzv. touch-
screen), klávesnice i trackballu, kto-
rý nahrádza klasickú myš. V blízkej 
budúcnosti bude do tohto infokiosku 
zabudovaná možnosť výstupu na 
tlačiareň a ďalšie informačné kiosky 
pribudnú aj v iných častiach mesta. 
Infokiosk je chránený kamerovým 
systémom a alarmom, prepojenými 
na mestskú políciu. Jeho robustná 
konštrukcia je odolná voči rôznym vonkajším vplyvom.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 16/1/06 
 
Prvou zahraničnou delegáciou, ktorú prijal MUDr. Pavol 

Sedláček na poste pred-
sedu Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, boli 
predstavitelia partnerské-
ho regiónu Trondelag 
z Nórskeho kráľovstva. 
Len pre oživenie pamäti 
dňa 4. októbra 2004 
Trenčiansky samospráv-
ny kraja a Krajská rada  
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Južný Trondelag podpísali Deklaráciu o partnerstve a spolu-
práci a 2. augusta 2005 Dohodu pri Obnove národnej kultúrnej 
pamiatky Trenčiansky hrad. Ako je podľa uvedeného zrejmé, 
jedným z hlavným projektov plánovanej spolupráce je rea-
lizovať prieskum a reštaurovanie Trenčianskeho hradu, výz-
namnej pamiatky Slovenska, ale i strednej Európy. V dňoch 
12. – 13. januára 2006 preto na území Trenčianskeho samo-
správneho kraja privítali nielen vedúcich predstaviteľov re-
giónu Trondelag, ale aj uznávaných odborníkov reštaurá-

torskej spoločnosti 
Restoration Worko-
shop of Nidaros 
Cathedral (RWNC) 

v Trondheime. 
RWNC, ktorá pracu-
je od roku 1869. Má 
rozsiahle skúsenosti 
s tradičnými metó-
dami a klasickými 
materiálmi a zúčast-

ňuje sa na významných medzinárodných reštaurátorských pro-
jektoch. Odborní remeselníci z tejto spoločnosti majú aktívnu 
účasť v niekoľkých európskych odborných združeniach, naprí-
klad pre kováčov, fasádnikov a kameňosochárov. Trenčiansky 
projekt by mohol byť vhodnou oblasťou pre spoločnú prácu 
odborníkov v rôznych oblastiach ale i pre výmenu poznatkov 
a výkon určitých odborných prác, akými sú kováčstvo či rez-
bárstvo. Počas dvojdňového pobytu členovia nórskej i našej 
delegácie pracovali v dvoch odborných skupinách. Jedna sa 
zaoberala odbornejšou stránkou projektu a druhý žiadosťou 
o čerpanie financií z nórskeho finančného mechanizmu. Na-
koľko ide o spoločnú participáciu na tomto projekte, k pro-
jektovému draftu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vy-

Nórska delegácia navštívila výstavné priestory Trenčianskeho hradu 
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jadria aj zástupcovia Trondelagu. Nórska strana bude ďalej 
špecifikovať, na akých výskumoch sa chce podieľať aj s fi-
nančnými čiastkami (archeologický výskum, architektonický, 
stavebný, statický, geologický výskum). Predpokladá sa, že 
nórska strana prejaví záujem o dve až tri oblasti výskumu. 
Podľa záverov pracovného rokovania treba ďalej zadefinovať 
výmenu expertov z oboch strán a preveriť financovanie tejto 
výmeny a začať práce s prípravou medzinárodného workshopu 
na prezentáciu Trenčianskeho hradu s tým, že táto konferencia 
sa uskutoční v Trenčíne za odbornej participácie regiónu  Sor 
– Trondelag. Konferencia by mala mať európsky rozmer. 
Jedinečné skúsenosti nórskych odborníkov a v neposlednom 
rade aj nemalá finančná pomoc by mohli byť jednou z ciest, 
ako zachrániť našu ojedinelú kultúrnu  pamiatku. 

Vlastné poznámky 
 
Pri dverách rodiny Šutých sme zazvonili krátko pred- 

poludním dňa 12. januára 2006 a z po-
otvorených dverí nás oviala z kuchyne 
idúca vôňa pripravovaného obeda. Pri-
vítal nás malý Paľko, ktorý sa práve 
zobudil a  do ružova vyspatý nás v pos-
tieľke vítal so širokým úsmevom. V ús-
tach sa mu pri-
tom zatrblietali 
perleťovo biele 
zúbky. „Má ich 

už celkom šesť, rovnako ako Ondrejko 
a Svetlanka,“ informovala nás  poho-
tovo babička Anička, ktorá chodí každý 
deň dcére pomáhať s vnúčatkami. Naj-
mladšie trenčianske trojčatá oslávili 
deviateho januára 2005 deväť me-

Svetlanka 

Ondrejko 
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siacov. „Každý mesiac ich fotíme, rovnako, ako sme predtým  
pravidelne fotili i staršiu dcéru Pavlínku,“ zdôveruje sa mama 
Miriam  s malou Svetlankou na rukách a dopĺňa “je úžasné aj 
takýmto spôsobom sledovať zmeny a pokroky, ktoré na 
deťoch vidno.“ V izbe s malým Ondrejkom a Svetlanou sme 
objavili otca trojčiat Romana. Zdôveril sa nám, že okrem toho, 
že chodí do zamestnania, má na starosti aj všetky „vybavo-
vačky“ či návštevy lekárov. A tak sme mali pred sebou 
rodinku takmer kompletnú, keď do počtu chýbala už iba 
najstaršia dcérka Pavlínka. Tá si však poctivo plnila školské 
povinnosti. „Pred odchodom do školy 
všetkých súrodencov vystíska a poroz-
práva sa s nimi, oni ju majú takisto 
veľmi radi a vždy sa tešia na jej ranné 
rozprávanie, vraví mama Miriam. Keď-
že manželia Šutí bývajú zatiaľ v jed-
noizbovom byte, tatino Roman využil 
svoju lásku k drevu tak, že pre dcéru 
Pavlínku a pre seba upravil posteľ „me-
dzi nebom a zemou“. „Je tu dosť tesno, 
preto chceme začať stavať rodinný 
domček,“ vyznáva sa zo svojho zámeru Roman. „Od mesta 
sme dostali pozemok, za čo im treba poďakovať, ale zatiaľ naň 
však nemáme povolenie k vstupu. Najradšej by sme stavbu 
začali stavať už skoro na jar, aby sme do dvoch rokov bývali,“ 
zdôveruje sa s rodinnými plánmi Roman a ďalej pokračuje, že 
na realizáciu stavby sa mu hlási na pomoc veľa dobro-
voľníkov. Pri našom rozhovore trojčatá vážnejší Ondrejko, 
živá Svetlanka a stále usmiaty Paľko spoločne v jednej pos-
tieľke so záujmom počúvali, čo za plány spriadajú ich rodičia 
do budúcna. Aj teraz sa vzájomne sa rešpektovali, rovnako 
ako pri jedle či pri spánku. Z malých drobcov, rovnako ako aj 
z ich maminky, ocina a babinky vyžaroval  počas našej 

Palinko 
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návštevy stály pokoj, láska a porozumenie. Čas v sympatickej 
rodine však plynul ako voda, a keďže sa blížil čas obeda, nám 
už nič nezostávalo než sa rozlúčiť. Pri rozlúčke nám Svetlanka 
ukázala, čo sa už naučila, známe ťapy-ťapy-ťapušky a s Paľ-
kom a Ondrejkom sme sa rozlúčili po chlapsky čelami baran-
baran-buc.   

Info Trenčín 19.01.2006  
Pomocná evidencia 27/1/06 
 
Nového turistického sprievodcu Trenčínom a jeho okolím 

môžu nájsť priaznivci krás Slovenska na pultoch slovenských 
kníhkupectiev po názvom Trenčín a okolie. Autor publikácie 
Ján Hanušin pripravil pre čitateľov na 144 stranách množstvo 
textov, máp, plánikov a aj výškových profilov. Sprievodca 
vychádza okrem slovenského jazyka i v nemeckom a an-
glickom a ilustruje ho 139 farebných fotografií. Texty o Tren-
číne, jeho mestských častiach a okolitých obciach opisujú ich 
históriu a turistické zaujímavosti. Sú doplnené príbehmi a 
povesťami, ktoré vysvetľujú spôsob života obyvateľov spod 
Trenčianskeho hradu. Nechýba charakteristika turistických 
lokalít v doline Váhu, Strážovských vrchoch a Bielych Kar-
patoch, a obsahuje aj turistické trasy a ďalšie informácie pre 
návštevníkov. Sprievodca Trenčínom a jeho okolím je súčas-
ťou edície vydavateľstva Dajama Poznávame Slovensko, v 
ktorej doteraz vyšli napríklad viacjazyční sprievodcovia Bra-
tislavou, Nitrou a Trnavou.  

Novým obrázkovým sprievodcom mestom Trenčín a jeho 
najbližšieho okolia sa stala aj publikácia Trenčín – 
Obrázkový sprievodca od Martina Svobodu, ktorú vydala 
MS Agency v roku 2005 v nemeckej a anglickej mutácii. Pu-
blikácia je bohato ilustrovaná farebnými fotografiami a map-
kami Trenčína a jeho najbližšieho okolia. K jednotlivým foto-
grafiám sú doplnené historické a turistické  zaujímavosti. 
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Info Trenčín 19.01.2006  
Pomocná evidencia 27/1/06 
 
Najväčšiu výstavu cestovného ruchu v Holandsku, Vakan-

tiebeurs Utrecht sa uskutočnila v dňoch 10. až 15. januára 
2006. V roku 2006 sa na nej v rámci prezentácie Slovenska 
predstavilo aj Mesto Trenčín aj s kúpeľmi Piešťany, ako jedi-
ný zástupca slovenských miest. V expozícii Mesta Trenčín 
prezentovali svoje mesto vedúca Útvaru marketingu Mest-
ského úradu v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková a pra-
covníčka tohto útvaru Róberta Lukačovičová. Svoje dojmy 
zhodnotili takto : 

Prezentačná expozícia Mesta 
Trenčín bola na výstave už druhý 
rok len s novotou, že bola dopl-
nená fotografiou Trenčianskeho 
hradu. Susediacou expozíciou bolo 
Hlavné mesto Českej republiky 
Praha. Bratia Česi dokonca pri-
viezli vlastný výčap, kde s veľkým 
úspechom čapovali české pivo a 
kuchári varili tradičné české jedlá. 
Po celý čas vyhrávala kaviarenská 
kapela. Krajiny ako Rumunsko či 
Bosna si na svoju propagácia pri-

niesli aj veľkoplošné obrazovky. Hneď po otvorení veľtrhu sa 
do expozície nahrnuli holandskí turisti a živo sa zaujímali 
o Slovensko. Tí, ktorí už u nás boli, nám hovorili, aby sme si 
nechali všetko tak, ako je, žiadne zmeny a zlepšovanie uby-
tovania. Boli očarení našou panenskou prírodou, lúkami pl-
ných kvetov, hradmi a horami... Dokonca nám jeden Ho-
lanďan zaspieval : „Neďaleko od Trenčína...“ Cítili sme sa ako 
vo filme, v ktorom sa nakrúca stále tá istá scéna. Neustále 

spoločná expozícia Mesta Trenčín a Kúpeľov Piešťany 
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k nám prichádzajú ľudia s otázkou: „ Aké sú u vás možnosti 
kempovania? Lebo minulý rok sme boli v Českej republike 
a toto leto by sme radi videli viac, preto by sme s naším 
karavanom prišli na Slovensko...“ Odporúčame im náš kem-
ping priamo v centre mesta Trenčín, na Ostrove. Môžu sedieť 
pred svojím karavanom a pozerať sa na prekrásny Trenčiansky 
hrad. Sú návrhom nadšení. Takmer všetci Holanďania kem-
pujú. Sú spontánni, neboja sa cestovať do neznámych krajín, 
nie sú nároční. Je úžasné, že aj ľudia okolo šesťdesiatky 
a starší hovoria plynulo anglicky a nemecky. Slovensko je pre 
nich atraktívna krajina, kde nájdu podmienky na zimné športy, 
na bicyklovanie, ktoré tak veľmi milujú, na turistiku, na 
spoznávanie histórie – hradov, zámkov a prírodných krás – 
jaskýň. Ako mesto Trenčín, nachádzajúci sa v malej krajine 
v strede Európy, má na výstave úspech. Vychádzajúc zo sku-
točnosti, že propagačné materiály, ktoré sa dostali do rúk 
návštevníkov v expozícii Trenčína na veľtrhu budú inšpiráciou 
prísť na Slovensko, do Trenčína. Živý záujem Holanďanov 
o Slovensko i Trenčín utvrdil v tom, že minimálne pre túto 
európsku krajinu už nie sme neznámym pojmom. Ukázalo sa, 
že Slovensko môže byť pre turistov naozaj veľmi atraktívne. 
Podľa počtu záu-
jemcov, ktorí sa 
pristavili počas 
piatich januáro-
vých dní pri ex-
pozícii  mesta 
Trenčín sa javí, že 
v nadchádzajúcej 
letnej sezóne by 
sme mohli zazna-
menať zvýšený 
záujem Holanďa-

pri expozícii bolo vždy veľa návštevníkov 
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nov o návštevu nášho regiónu.  
Info Trenčín 02.02.2006 
Pomocná evidencia 27/1/06 
 

 V konkurencii 15 dievčat z českých regiónov sa stala víťaz-
kou súťaže Región Regina je-
diná reprezentantka Slovenska 
Veronika Kováčová z Tren-
čína. Na Výstavisku Brnenské 
výstavy a veľtrhy v Brne jej 
korunku vo štvrtok 12. januára 
2006 nasadil minister pre 
miestny rozvoj Českej republi-
ky Radko Martínek. Región 

Regina je sprievodným podujatím medzinárodného veľtrhu 
turistických možností v regiónoch Regiontour, ktorého                 
15. ročník sa uskutočnil v druhom januárovom týždni v Brne. 

Info 19.01.2006 
Pomocná evidencia 27/1/06 
 

Dňa 13. januára 2006 
bol penzión Formula 
v Trenčíne miestom už 
tradičného novoročné-
ho stretnutia predstavi-
teľov Mesta Trenčín, 
Trenčianskeho kraja 
a podnikateľov tren-
čianskeho regiónu. 
Stretnutie otvoril riadi-
teľ Technika s.r.o. 

Trenčín Mirko Havier a zaželal všetkým prítomným veľa 
zdravia a pracovných úspechov v novom roku. Zvlášť privítal 

v strede Veronika Kováčová 

zľava – MUDr. Pavol Sedláček, Ing. Štefan Štefanec, Mirko Havier 
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expredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Štefana 
Štefanca a nového predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavla Sedláčka. Obaja menovaní vystúpili 
s krátkymi príhovormi, v ktorých zaželali všetkým prítomným 
veľa zdravia a pracovných úspechov. 

Vlastné poznámky 
 
Od 1. marca 2006 pri obrazovkách kamier, ktorými bez-

pečnosť trenčianskych ulíc sleduje mestská polícia, budú se-
dieť aj zdravotne postihnutí občania. Mestská polícia na sle-
dovanie ulíc v reálnom čase nemá dosť ľudí. Monitory doteraz 

sledoval operačný dôstojník, ktorý mal 
však aj inú prácu, a tak sa trestná činnosť 
vyhľadávala na archivovaných záznamoch 
až potom, ako incident niekto nahlásil. Ná-
čelník mestskej polície Mgr. František 
Országh konštatoval, že tak sa systém 
často míňal účinkom, pretože pokiaľ záber 
kamery na miesto incidentu nikto nepri-
blížil, býval problém s identifikáciou pá-
chateľa. Policajti tiež často nezasiahli bez-

prostredne po čine. Mestská polícia plánuje zamestnať šesť 
telesne postihnutých na polovičný úväzok, ktorí by sa pri 
sledovaní kamier striedali, čím sa umožní, aby policajti viac 
času trávili priamo v uliciach. Pozerať niekoľko hodín na 
monitor je dosť náročné na oči, teda je to unavujúce. Zdra-
votne postihnutí preto nesmú mať problémy so zrakom a 
obrazovku budú sledovať len niekoľko hodín denne. Táto 
činnosť bude honorovaná mesačne 4500 Sk, s tým že za prácu 
cez víkendy a v noci dostanú príplatky. Ak sa osvedčia a práca 
sa im bude páčiť, zamestnanie môžu získať minimálne na tri 
roky. K zriadeniu pracoviska pre zdravotne postihnutých 

Mgr. František Orságh 
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obyvateľov sa musia kladne vyjadriť mestskí poslanci a 
viaceré kompetentné úrady.  

www.Sme.sk 17.01.2006 
 
Na tlačovej besede Mesta Trenčín dňa 19. januára 2006 

poskytli  funkcionári Mesta Trenčín informácie o pripravo-
vaných projektoch 
a realizácii výz-
namných investič-
ných akcií v roku 
2006. K prvej té-
me o modernizácii 
železničnej trate 
v Trenčíne hovoril 
primátor Mesta 
Trenčín Ing. Bra-
nislav  Celler. In-
formoval, že od          

24. novembra 2005 bol návrh územného rozhodnutia vyve-
sený na úradnej tabuli Mesta Trenčín. Nikto, ani právnická, 
ani fyzická osoba alebo občania v lehote jedného mesiaca 
nepodali relevantné odvolanie k nesplneným pripomienkam, 
ktoré mohli akékoľvek inštitúcie alebo občania dávať k návrhu 
územného rozhodnutia a neboli zrea-
lizované. Preto vydané územné roz-
hodnutie na modernizáciu železničnej 
trate Variant 1) na území mesta Tren-
čín podľa predloženého projektu dňa 
27. decembra 2005 nadobudlo právo-
platnosť. Týmto úkonom sa defini-
tívne rozhodlo o umiestnení tejto stav-
by, teda i čiastočnom vyrovnaní oblú-
ku, v ktorom je trať vedená v súčas-

zľava – T. Hlobeň, Ing. A. Boc, Ing. B. Celler, Ing. L. Petrtýl, Ing. K. Marková 

Ing. Branislav Celler 
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nosti. Bolo definitívne určené, akým spôsobom sa bude 
rekonštrukcia robiť, je určené, cez aké územie pôjde. Všetko, 
čo Mesto Trenčín doteraz prezentovalo, výstavbu náhradných 
domov, plavárne a kolkárne, je právne jednoznačné, nespo-
chybniteľné. Na základe tohto rozhodnutia budú Železnice 
Slovenskej republiky ďalej vydávať na jednotlivé stavebné 
objekty stavebné povolenia, ale rozhodujúcim krokom k rea-
lizácii takejto veľkej stavby bolo toto územné rozhodnutie. 
Získaním stavebného povolenia investor len potvrdzuje spl-
nenie podmienok, ktoré v územnom rozhodnutí zapracovali do 
projektu rôzne inštitúcie, ako napr. vodári, cestári, elektrikári 
či Mesto Trenčín. V roku 2008 už budú stáť nové domy a pla-
váreň a začne sa so samotnou modernizáciou železnice. Určite 
budú všetky tieto objekty rozostavané, možno už aj odovzdané 
do užívania. Na jeseň roku 2006 sa začne realizácia stavieb, 
aby o rok a pol boli postavené. K asanácii plavárne a rodin-
ných domov príde až vo chvíli, a tak je to aj v zmluve medzi 
Mestom Trenčín a Železnicami Slovenskej republiky upra-
vené, keď budú nové domy postavené, ľudia budú presťa-
hovaní, keď bude postavená nová plaváreň aj kolkáreň. 
V tomto prechodnom období sa však budú realizovať iné 
stavby na území mesta, napr. podchody. Až teraz Železnice 
Slovenskej republiky uvoľnia peniaze, lebo majú rozhodnutie 
o tom, že stavba Variantom 1) sa bude realizovať. Všetky do-
terajšie rozhodnutia aj v mestskom zastupiteľstve, boli len 
postupnými a potrebnými právnymi krokmi, vedúcimi 
k územnému rozhodnutiu. V nasledujúcich týždňoch sa na 
trase Brusel – Bratislava odsúhlasí rozpočet na modernizáciu 
železničnej trate na úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov a 
koľko percent bude financovať Európska únia.  

K druhej téme zabezpečenie správy a údržby mestských ko-
munikácií na území mesta Trenčín hovoril zástupca primátora 
Mesta Trenčín Ing. Anton Boc. Informoval, že mesto Trenčín 
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má starostlivosť o približne 115 km mestských pozemných 
komunikácií. To vyplýva mestu Trenčín zo zákona o pozem-
ných komunikáciách a zákona o obecnom zriadení. Ich údržbu 
v minulých rokoch zabezpečovala mestská rozpočtová orga-
nizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov. Finančné pros-
triedky na túto činnosť uvoľňovalo pre organizáciu mesto 
Trenčín zo svojho rozpočtu. Situácia v meste Trenčín pri sú-
vislých opravách týchto ciest bolo dlhodobo podhodnotená, 
pretože drobné opravy a výtlky organizácia vedela zabezpečiť, 
ale ostatné práce si musela objednávať. Mestské cesty v 
Trenčíne nie sú v dobrom stave, treba ich zabezpečiť súvislou 
údržbou asfaltobetónovým kobercom. Sme si vedomí, že 
tejto problematike sa musíme dlhodobo venovať a súvislými 
opravami zaistiť kvalitnú a hlavne bezpečnú zjazdnosť ciest. 
Pretože ak sa cesta neudržuje, vznikajú problémy v podloží 
vozovky a je nutné vykonávať veľmi nákladnú rekonštrukciu 
ciest. Mesto Trenčín sa preto rozhodlo zabezpečiť správu 
a údržbu miestnych komunikácií prostredníctvom verejnej 
súťaže o dodávateľa súvislých opráv vozoviek asfalto-betó-
novým kobercom prípadne inou technológiou, súvislej opravy 
chodníkov a stavebnej údržby vozoviek. Do stavebnej údržby 
patrí oprava výtlkov, vodorovné značenie, zvislé dopravné 
značenie a všetky opravy, brániace bezpečnej zjazdnosti ciest 
a chodníkov. Na odstránenie tohto stavu Mesto Trenčín vy-
hlásilo súťaž, ktorej víťazom súťaže sa stala firma Strabag, a.s. 
Bratislava, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu cenu na vyhlásený 
predmet obstarávania. Do súťaže neboli zahrnuté služby na 
vozovkách v rámci bežnej údržby, ktoré vykonáva teraz ešte 
Mestské hospodárstvo a správa lesov Trenčín. Zimná údržba, 
čistenie a kropenie vozoviek, ručné zametanie vozoviek 
a chodníkov sa v rámci Zákona o verejnom obstarávaní nemo-
hli spojiť so stavebnými prácami. Mesto Trenčín vyhlási aj na 
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bežnú údržbu vozoviek súťaž, aby sa vykonávala 
dodávateľským spôsobom. 

K tretej téme zabezpečovanie likvi-
dácie odpadu hovoril vedúci Útvaru ži-
votného prostredia a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. Ladislav Petrtýl. 
Mesto Trenčín viackrát opakovalo ve-
rejnú súťaž na dodávateľa služieb, sú-
visiacich s nakladaním a likvidáciou od-
padu. Celý proces sa zavŕšil až v závere 
roku 2005, pretože prvotný zámer bol 
nájsť subjekt, ktorý by okrem odpadu 

riešil aj starostlivosť o zeleň a pozemné komunikácie. 
Nakoniec sa súťažilo len o likvidáciu odpadu. Na základe 
podmienok, stanovených výberovou komisiou, boli v záve-
rečnom hodnotení dve spoločnosti. Najlepšie podmienky 
poskytla Považská odpadová spoločnosť, ktorá už pôsobí na 
území mesta Trenčín a asi aj vďaka tomu dokázala poskytnúť 
výhodnejšie podmienky ako druhý subjekt. Výhodnejšie pod-
mienky znamenajú, že služba, o ktorú sa súťažilo, bude stáť 
mesto ročne takmer 45 miliónov Sk. Vďaka tejto ponuke 
a podmienkam umožnilo mestskému zastupiteľstvu v decem-
bri 2005 znížiť cenu za odvoz komunálneho odpadu zo 620.- 
Sk ročne na obyvateľa na 570.- Sk. Zmluva medzi Mestom 
Trenčín a Považskou odpadovou spoločnosťou bola uzatvo-
rená na dobu neurčitú. Mesto Trenčín zlepšilo aj podmienky 
na prihlásenie sa do tzv. množstvového zberu, aby podni-
kateľské subjekty mohli v daných podmienkach najspra-
vodlivejším systémom likvidovať odpad. Vyplynulo to zo 
situácie z minulého roku. Nebola to však vina mesta, že sa 
takmer nedal praktizovať množstvový zber. Celoslovenská 
legislatíva určila, že to mohol vykonávať len subjekt, ktorý 
mal vážiace zariadenia. To bol veľký technický problém. 

Ing. Ladislav Petrtýl 
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Teraz sme dali do podmienok súťaže, že každý prihlásený 
subjekt, ktorý mal záujem likvidovať odpad na území mesta, 
musel disponovať týmto technickým zariadením. Od 1. ja-
nuára 2006 sú mestá povinné zabezpečovať likvidáciu bio-
odpadu. Bez ohľadu na podmienky súťaže, každý subjekt, 
ktorý bol jej účastníkom, musí spĺňať legislatívu Slovenskej 
republiky, teda aj Považská odpadová spoločnosť musí byť 
schopná zabezpečiť likvidáciu každého odpadu tak, ako to 
predpisuje zákon.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 18/1/06 
 
Spomienková slávnosť k 

100. výročiu narodenia hrdinu 
Slovenského národného pov-
stania armádneho generála Já-
na Goliana, ktorý má umiest-
nenú pamätnú tabuľu na bu-
dove Veliteľstva Pozemných 
síl Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, sa uskutočnila na jeho nádvorí dňa 25. januára 2006 
prítomnosti členov Slovenského zväzu protifašistických bo-
jovníkov a predstaviteľov Veliteľstva Pozemných síl Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky. K prítomným sa prihovoril 
veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
generál major Ing. Milan Maxim, keď zvýraznil rozho-
dujúcu úlohu Jána Goliana v čase Slovenského národného 
povstania. Bližšie s civilným životom Jána Goliana a jeho 
životom vojaka s osobitným zreteľom v čase Slovenského 
národného povstania zoznámil člen Oblastného výboru Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne 
podplukovník v. v. Pavol Liška. Po spomienkovej slávnosti 
sa prítomní odbojári zapísali do kondolenčných listín vysta-

odbojári na spomienkovej oslave 
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vených z titulu havárie slovenského vo-
jenského lietadla AN-24 dňa 19. ja-                
nuára 2006 na severe Maďarska, pri 
ktorej zahynulo 42 vojakov vracajúcich 
sa do vlasti po skončení svojho mie-
rového poslania v Kosove. Neskôr sa 
stretli s predstaviteľmi Veliteľstva Po-
zemných síl Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky na neformálnom stretnutí. 

Vlastné poznámky 
 
Občania Slovenska prebúdzajúci sa chladného piatkového 

rána 20. januára 2006 sa dozvedeli z verejných komunikač-
ných prostriedkov o tragédii slovenských vojakov vracajúcich 
sa z Kosova letiacich na palube lietadla AN-24, ktoré hava-
rovalo 19. januára 2006 o 19,45 hod. v blízkosti maďarsko-
slovenských hraníc pri maďarskej dedinke Hejce. Zo 43 ľudí 

na palube sa zachránil 
len jeden človek, nad-
poručík Martin Far-
kaš. Ten hneď po ha-
várii ešte pred prí-
chodom záchranárov 
stačil zavolať mobil-
ným telefónom svojej 
manželke Michaele, že 
lietadlo havarovalo. 

V telefonáte ju informoval, že chodí okolo havarovaného 
lietadla a myslí si, že spadlo v lesoch niekde na Slovensku 
a spojenie sa prerušilo. Kým sa prerušilo spojenie, stihol jej 
ešte povedať, že je v poriadku. Na ostatných sa už opýtať 
nestačila. Potom ešte spätne s ním overila skutočnosť, čo sa 
stalo. vtedy uverila, že lietadlo naozaj spadlo.  V tom čase bo-

generálmajor Ing. Milan Maxim 

z havarovaného lietadla AN-24 zostal celý len chvost 
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la na ceste do Trebišova, kde sa mala stretnúť so svojimi blíz-
kymi príbuznými. Hneď na najbližšom odpočívadle začala 
volať záchranárov, letisko, vojakov a všade, kde si spomenula. 
„Nebolo to jednoduché, snažila som sa mu opäť dovolať, ale 
už sa mi to nepodarilo. Rozhodla som sa pokračovať v ceste 

do Košíc a zistiť, 
čo sa stalo. To 
bolo pre mňa 
prioritné. Zá-
chranná akcia sa 
veľmi rozbehla 
a v ťažkom ne-
dostupnom les-
nom teréne v sne-
hu a za tuhého 
mrazu -14 0C, na 
ktorej sa podieľa-

lo okolo 600 záchranárov z Maďarska a Slovenska. Nástrahy 
počasia a terénu prekonali záchrancovia len terénnymi vozi-
dlami. V čase leteckého nešťastia sa vo vzdušnom priestore pri 
Košiciach nachádzal vrtuľník Leteckej záchrannej zdravotnej 
služby Air Transport Eu-
rope, ktorý letel z Bra-
tislavy do Košíc. Jeho po-
sádka na pokyn riadia-
ceho z veže košického 
letiska preskúmala pred-
pokladaný priestor neho-
dy a približne o 20.30 
hod. zistila presné miesto 
havárie. Vrtuľník nemo-
hol pristáť pre nevhodný terén a aj preto, lebo mal málo 
paliva. Rýchla lokalizácia veľmi pomohla záchranárskym 

súčasti havarovaného lietadla spolu s obeťami v okruhu 800 metrov 

nadpor. Martin Farkaš týždeň po havárii sa predstavil novinárom 
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zložkám pri organizácii zásahu, ktorý začal šéflekár Leteckej 
záchrannej zdravotnej služby MUDr. Ladislav Šimák. Prvý 
našiel nadporučíka Martina Farkaša, ktorý jediný prežil 
haváriu lietadla. Poskytol mu prvú pomoc, informoval a zor-
ganizoval prvé záchranné práce a odvoz zraneného vojaka 
maďarskou záchrannou službou do košickej Fakultnej ne-
mocnice Louisa Pasteura, kde sa podrobil CT vyšetreniu moz-
gu, pľúc, hrudníka a brucha. Bol zistený u neho malý opuch 
mozgu. V priebehu šiestich dní sa upravil klinický stav Mar-
tina Farkaša tak, že dňa 25. januára 2006 sa mohol predstaviť 
na krátkej tlačovej besede aj s ošetrujúcim lekármi fakultnej 
nemocnice primárom oddelenia chirurgickej kliniky prof. 
MUDr. Miroslavom Kitkom a primárom oddelenia anesté-
ziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Pavlom Belušom. 
Obaja lekári konštatovali, že čiastočná strata pamäti pacienta 
je v spojitosti s jeho mozgovým poranením. Pacient mal 
okrem opuchu mozgu aj tržnozhmoždené rany v tvárovej a 
lebečnej časti a na pravej ruke. 

V súvislosti s haváriou lietadla a jej obetí sa konali dňa     
23. januára 2006 zádušné sväté omše v Bratislave, Košiciach, 
ale aj iných mestách Slovenska, medzi inými aj v Trenčíne vo 
farskom kostole Narodenia Panny Márie. Farský kostol bol 
zaplnený do posledného miesta. Pri bočnom oltári Naj-
svätejšieho srdca bola položená kondolenčná listina za účasti 
čestnej stráže, do ktorej veriaci na znak svojej úcty obetiam 
havárie, vpísali svoje meno. Začiatok svätej omše patril smú-
točnej skladbe „Requiem“ v interpretácii Dychovej hudby 
Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá 
vniesla do intimity smútku veriacich mimoriadny zážitok. 
I slávnostná homília celebranta vojenského dekana Pozem-
ných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky podplukovníka 
Juraja Sitaša pripomenula, že dnešné spoločné zastavenie 
bolo u každého človeka akýmsi poohliadnutím do svojho 
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života, aby si uvedomil, kde je jeho miesto v priestore hodnôt. 
Pred záverečným požehnaním poďakoval všetkým občanom 
za prejavy sústrasti a účasti na svätej omši veliteľ Pozemných 
síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky generálmajor Ing. 
Milan Maxim. I po skončení svätej omše ľudia neodchádzali 
z kostola, pretože dychová hudba im pripravila nevšedný 
kultúrny zážitok, ale i zamyslenie nad leteckým nešťastím.  

Smútočná rozlúčka s tragicky zomrelými vojakmi vo-
jenského lietadla AN-24 sa uskutočnila v prešovskej športovej 

hale za účasti najvyšších ústavných 
činiteľov Slovenskej republiky – 
prezidenta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča, predsedu 
Národnej rady Slovenskej repu-
bliky Pavla Hrušovského a pred-
sedu Vlády Slovenskej republiky 
Mikuláša Dzurindu a ďalších 
smútiacich hostí – prezident Ma-
ďarskej republiky László Sólyom, 
ministri 

obrany z 
Českej 
republi-

ky, Ma-
ďarska a Poľska, viacerí náčelníci 
generálnych štábov, veľvyslanci štá-
tov pôsobiacich v Slovenskej repu-
blike a vojenskí pridelenci na zastu-
piteľských úrad v Slovenskej repu-
blike. Na poslednú spoločnú rozlúč-
ku prišli aj obyvatelia dedinky Hejce 
v Maďarsku, pri ktorej lietadlo AN-
24 havarovalo 19. januára večer na smútočná tryzna v športovej hale 

smútočná tryzna v športovej hale 
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700 metrov vysokom kopci Borsó. Prišli aj so starostom 
Gézom Rohályom, ktorý potvrdil, že sú rozhodnutí postaviť v 
obci zosnulým slovenským vojakom pamätník. Rakvy s 
telesnými pozostatkami príslušníkov boli umiestnené na kata-
falkoch v strede športovej haly, ktoré boli prikryté štátnymi 
zástavami. Pri každej rakvy stáli dvaja vojaci s čiernymi pás-
kami na ramenách. Jeden vojak držal v ruke portrét zomrelého 
vojaka a druhý vojak držal na červenom vankúšiku medaily a 
odznaky. Pred každou truhlou bol veniec. Na pietnom akte  
vystúpili s prejavmi : 
- veliteľ Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

generálmajor Ing. Milan Maxim, ktorý predstavil 42 zo-
mrelých vojakov a vojačky vyznamenaných in memoriam 
odznakmi Vojenského veterána od ministra obrany Slo-
venskej republiky, medailami od náčelníka Generálneho 
štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Záslužným 
krížom ministra obrany Českej republiky, medailami Za 
vernosť ozbrojeným silám, Za službu v mierových a pozo-
rovateľských misiách a Vojenskej spravodajskej služby; 

- náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky generálmajor Ľubomír Bulík zvýraznil, že po 
zosnu-
lých vo-
jačkách 
a voja-
koch 
zostal 
kus poc-
tivej a 
dobre 
vykona-
nej prá-
ce nielen v prospech Slovenskej republiky, ale aj v prospech 

smútočná tryzna v športovej hale 
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vytvárania pocitu bezpečia pre rodiny v Kosove. Uviedol, 
že zosnulí boli dobrými rodičmi, priateľmi, manželmi a 
bratmi, ale aj vynikajúcimi profesionálnymi vojačkami a 
vojakmi. V mene Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
vyslovil pozostalým hlbokú a úprimnú sústrasť; 

- generálny tajomník NATO Jaap de Hoop Scheffer kon-
štatoval, že priskorá smrť toľkých mladých ľudí, zahynuvší 
pri havárii vojenského lietadla, je nesmiernou ranou aj pre 
NATO, ktorá  je tiež jedna veľká rodina so smútkom v duši. 
Toto hrozné nešťastie aj nás pripravilo o mužov a ženy, 
ktorí slúžili v mene mieru a pokroku, ktorí ukázali svoje 
odhodlanie a odvahu, ktorí chránili životy iných a pri tom 
zaplatili tú najväčšiu cenu. Zdôraznil, že máme čestnú po-
vinnosť uctiť si ich pamiatku a ich odhodlanie slúžiť mieru 
tým, že budeme pokračovať a úspešne dokončíme operácie 
a misie, či už v Kosove alebo kdekoľvek inde vo svete; 

- minister obrany Ing. Juraj Liška ocenil odhodlanie a hr-
dosť zosnulých vojakov. V smútočnom príhovore spome-
nul, ako sa s vojakmi lúčil pred polrokom na česko-
slovenskej hranici, keď odchádzali na svoju misiu. Časť 
príhovoru venoval zomrelým, keď povedal : „Pamätám si 
odhodlanie vo vašich tvárach. Navždy mi pred očami zos-
tane hrdosť, s ktorou ste sa postavili k tejto výzve. Vaša 

prítom-
nosť dá-
vala ko-

sovským 
a srbským 

matkám 
nádej, že 
sa ich deti 
vrátia zo 
školy živé 

smútočná tryzna v športovej hale 
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a zdravé. Vrátili sa a vracajú. Aj vďaka vám. Ing. Juraj 
Liška pripomenul osud gréckeho vojaka Diomedóna, ktorý 
po víťazstve Grékov nad Peržanmi pri Maratóne prebehol 
42 kilometrov do Atén, aby oznámil správu o víťazstve. 
Prežil bojovú vravu, ale po zvestovaní víťazstva od vyčer-
pania zahynul. Symbolicky ho prirovnal k 42 slovenským 
vojačkám a vojakom, ktorým nebolo dopriate doručiť posol-
stvo o splnenej úlohe osobne. Avšak zvesť o tom, že vaša 
misia bola splnená, k nám dorazila. Splnili ste ju zodpo-
vedne, statočne, s každodenným nasadzovaním života. 
Vojaci splnili každý rozkaz svojich veliteľov, okrem toho 
posledného - vrátiť sa zdraví a živí domov. Existujú však aj 
vyššie sily, ako je sila rozkazu. „Odpuste, vojaci moji,“ 
ukončil príhovor s pohnutým hlasom Ing. Juraj Liška; 

- na záver rozlúčky zazneli úryvky z Evanjelia podľa Jána, 
modlitby a spevy a pred smútočným zhromaždením sa 
modlil vojenský ordinár biskup Mons. František Rábek 
„Otče náš ... Zdravas... a Sláva Otcu ...“ a generálny du-
chovný Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky Tomáš Semko.  

Smútočný obrad ukončila hymna Slovenskej republiky. Potom 
všetci prítomní hostia smútočného obradu kondolovali 
najbližšej rodine obetí leteckého nešťastia. Počas neho znela 
obľúbená pieseň „Flying Home“ tragicky zomretých vojakov, 
vracajúcich sa domov po polročnej mierovej misii KFOR v 
Kosove. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 27. januára 2006 sa uskutočnil v tren-
čianskom Dome smútku pohreb tragicky 
zomrelého 37 ročného podplukovníka Ľuboša 
Beláka z Trenčianskej Turnej, ktorý letel na 
palube havarovaného lietadla AN-24.  

pplk. Ľuboš Belák 
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Trenčianske noviny 25.01.2006  
Pomocná evidencia 32/1/06 
 
Na stretnutí dňa 27. januára 2006 s premiérom Mikulášom 

Dzurindom minister obrany Slovenskej republiky Juraj Liška 
podal demisiu. Minister sa rozhodol abdikovať kvôli tragickej 
havárii vojenského lietadla AN-24 v severovýchodnom Ma-
ďarsku, pri ktorej zahynulo 42 osôb. „Určite necítim ako člo-

vek zodpovednosť, že by som sa cítil 
vinným, že by som nespravil všetko pre 
to, aby naše ozbrojené sily fungovali 
lepšie. Jednoducho, v čase, keď sa táto 
tragédia Slovensku prihodila, som bol 
minister obrany.“ Odmietol akékoľvek 
politické dôvody pre svoje rozhodnutie v 
súvislosti s blížiacimi sa srdca“, zdôraz-
nil Juraj Liška. Abdikačný list odovzdal 
prezidentovi Slovenskej republiky Iva-
novi Gašparovičovi. Politická kariéra ab-

dikovaného ministra obrany Slovenskej republiky po leteckej 
havárii vojenského lietadla AN-24 Juraja Lišku bude pokra-
čovať v poslaneckých laviciach Národnej rady Slovenskej 
republiky za Slovenskú kresťanskú a demokratickú úniu. Ing. 
Jurajovi Liškovi tak bude musieť uvoľniť poslaneckú stoličku 
poslankyňa Petra Masácová, ktorá po jeho vymenovaní za 
ministra nastúpila v roku 2003 nastúpila do parlamentu ako 
náhradníčka. Je na ňom, ktorý z parlamentných výborov si 
vyberie. Jeho náhradníčka pracovala v zahraničnom výbore, 
takže možno bude pokračovať v ňom, alebo sa vráti k svojej 
predošlej práci vo výbore pre rozpočet, financie a menu, 
poznamenal podpredseda poslaneckého klubu Slovenskej 
kresťanskej a demokratickej únie Roman Vavrík. 

TASR 27.01.2006 

Ing. Juraj Liška 
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Pomocná evidencia 41/1/06 
                   

    Ku kultúre bude Mesto Trenčín v roku 2006 štedrejšie. 
Podporí ju celkom 19 miliónmi Sk, čo je o 3 milióny Sk viac 
ako v roku 2005. Pre porovnanie susedné krajské Mesto Nitra 
na kultúru v roku 2006 vydá necelých 14 miliónov Sk 
a krajské Mesto Žilina podporí približne takou istou sumou 
svoje mestské divadlo. Druhé najväčšie mesto Trenčianskeho 
kraja Prievidza vloží do kultúry 8,5 milióna Sk a napríklad 
Bánovce nad Bebravou bude kultúra stáť necelých 6 miliónov 
Sk. V Trenčíne sa mení nielen množstvo peňazí na kultúru, ale 
aj filozofia ich rozdeľovania. Vedenie mesta sa rozhodlo 
priamo dotovať všetky osvedčené kultúrne podujatia, ktoré mu 
robia imidž. Kým v roku 2005 bolo priamo v rozpočte päť 
imidžových kultúrnych podujatí a Trenčín na ne vyčlenil 
menej ako 3 milióny Sk, tento rok bolo do rozpočtu zara-
dených až dvanásť kultúrnych podujatí, ktoré budú podporené 
viac ako 7 miliónmi Sk. Ostatné kultúrne podujatia majú šan-
cu získať podporu mesta prostredníctvom grantového systému. 
Pokiaľ v roku 2005 grantová komisia rozdelila na kultúrne 
granty v celkovej výške 3,5 milióna Sk, tento rok 2006 bude 
tento nezávislý orgán zložený zo zástupcov kultúrnej obce 
rozhodovať iba o 2,6 milióna Sk. Značnú podporu opäť získali 
trenčianske kultúrne strediská. Mesto ich prostredníctvom 
svojej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov pre-
vádzkuje a zároveň dotuje subjekty, ktoré v nich uskutočňujú 
kultúrnu činnosť. Celkovo týmto smerom v roku 2006 popu-
tuje takmer 6,5 milióna Sk. Minuloročný 1,5 milióna Sk do 
mestského Kina Metro Trenčín sa zredukoval. Ukončením 
komerčného premietania v týchto priestoroch a plánovaným 
otvorením Art kina, ktoré bude prevádzkovať občianske zdru-
ženie LampArt, mesto ušetrí viac ako pol milióna Sk. Vo 
svojej kultúrnej politike sa Mesto Trenčín stáva príkladom 
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pravicového prístupu. Vzdalo sa všetkých svojich kultúrnych 
zariadení typu divadlo, kino, dom kultúry, mestské kultúrne 
stredisko a pod. Kultúrne činnosti preň zabezpečujú takmer 
výlučne externé umelecké agentúry a občianske združenia, 
ktoré mesto dotuje. Najpravicovejší návrh, vyplývajúci zo 
schváleného Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja – 
zavedenie voucherového systému financovania kultúry, však 
zdá sa, definitívne skrachoval na odpore kultúrnej obce. 
Trenčania v tomto roku určite nebudú nakupovať kultúru 
prostredníctvom mestských poukážok podobných 
gastrolístkom.  
Imidžové kultúrne akcie : 

� Trenčína Artfilm  1 mil. Sk 
� Festival Pohoda  1 mil. Sk 
� Hudobné divadlo  1 mil. Sk 
� Hradné slávnosti  1 mil. Sk 
� Art kino  950 tis. Sk 
� Kultúrne leto  750 tis. Sk 
� Jazz pod hradom  650 tis. Sk 
� Čaro Vianoc  500 tis. Sk 
� Otvorená Európa  400 tis. Sk 
� Festival franc. filmov  350 tis. Sk 
� Pri Trenčianskej bráne 300 tis. Sk 
� Zábrany  120 tis. Sk 
� 1. jún MDD  100 tis. Sk 
� Grantový program  2,6 mil. Sk 

Trenčianske noviny 23.01.2006 
 
Región strednej Európy obchádzalo v mesiaci január 2006 

veľa tragédií, pri ktorých umierali ľudia, medzi nimi aj deti. 
V Rakúsku padla pod váhou snehu strecha zimného štadióna 
a zahynulo tam 16 ľudí. Tragédiu neobišlo Slovensko, keď  
19. januára 2006 havarovalo vojenské lietadlo AN-24, v kto-
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rom zahynulo 42 vojakov. Dňa 28. januára 2006 k týmto 
nešťastiam pribudla tragédia v poľských Katoviciach, keď po-
čas medzinárodného veľtrhu poštových holubov sa zrútila 

strecha obrovskej haly zahynulo 67 
ľudí a viac ako bolo 140 zranených. 
Strecha sa zrútila pod ťarchou sne-
hu, na ktorej sa nachádzala pol-
metrová vrstva zľadovateného sne-
hu. V tom čase odhadom sa v hale 
nachádzalo od 500 do 800 náv-
števníkov. Pred padajúcou železnou 
konštrukciou tí návštevníci, ktorí sa 
nachádzali v strede haly nemali 
žiadnu šancu na záchranu. Poľský 
prezident vyhlásil od 23. januára 
2006 odpoludnia na tri dni štátny 

smútok. Podľa prezidenta Slovenského zväzu chovateľov 
poštových holubov Juraja Kureka na výstave mohlo byť až sto 
holubárov zo Slovenska. Keďže sa však stala havária strechy 
o 17,00 hod., teda poobede, väčšina slovenských návštevníkov 
bola na šťastie na ceste domov. Medzi obeťami bolo aj 
niekoľko cudzincov – traja Česi, Belgičan, Holanďan, Nemec, 
ale aj dvaja Slováci z Brezna. 

Vlastné poznámky 
 

Najväčší veľtrh cestovného ruchu na 
Slovensku – ITF Slovakiatour sa konal 
v dňoch 26. až 29. januári 2006 v pries-
toroch výstaviska Incheba v Bratislave. 
Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčian-
skym samosprávnym krajom sa spoločne  
prezentovali so svojou najväčšou domi-
nantou – Trenčianskym hradom, ktorému 

poľskí záchranári v akcii 
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sa na rozdiel od skutočného hradu múr nerúca.  
Info Trenčín 02.02.2006 
Pomocná evidencia 02.02.2006 
 
Dňa 7. februára 2006 sa uskutočnilo druhé rokovanie Kraj-

ského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
ktoré otvoril a viedol jeho predseda MUDr. Pavol Sedláček. 

K dôležitým bodom jeho rokovania bolo 
prerokovanie a schvaľovanie personál-
nych a organizačných otázok, aby samo-
správny orgán bol funkčným. Preto pr-
vým prerokovaným bodom bolo schvá-
lenie podpredsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja, na funkciu ktorého pos-
lanci zvolili PaedDr. Jozefa Božika. 
Vymedzili okruh jeho právomoci, ktoré 
nemôže vykonávať v čase neprítomnosti 

predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň vy-
medzili okruh činnosti a úkonov, ktoré bude vykonávať. Spo-
menúť treba spoluprácu s miestnou samosprávou, koordi-
novanie mediálnej prezentácie, spolupráca so spoločenskými, 
odvetvovými, sta-
vovskými organizá-
ciami, tretím sekto-
rom a podobne. Za 
výkon funkcie bude 
poberať odmenu 40 
tisíc korún mesačne. 
Poslanci ďalej zria-
dili funkciu poslanca 
dlhodobo uvoľnené-
ho zo zamestnania 
na výkon funkcie, ktorý bude koordinovať aktivity 

MUDr. Pavol Sedláček 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja v oblasti medzinárodnej 
spolupráce a cestovného ruchu, zabezpečovať spoluprácu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja so združením Európ-
skych regiónov, s kongresom miestnych a regionálnych samo-
správ a bude sa podieľať na príprave projektov zameraných na 
cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu. Do funkcie poslanci 
schválili Ing. Pavla Krištofa za odmenu 40 tisíc korún me-
sačne. V novom volebnom období bude podľa rozhodnutia 
poslancov pracovať 12 komisií namiesto doterajších 9.  Pos-
lanci schválili ich počet, jednotlivých predsedov, zaradenie 
poslancov, ale aj výber neposlancov – odborníkov z jedno-
tlivých oblastí. Ďalšou zmenou prešla aj organizačná štruktúra 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Doterajší počet    
8 odborov bol doteraz najnižší zo všetkých vyšších územných 
celkov na Slovensku. Vzhľadom na stále náročnejšie úlohy 
úradu poslanci schválili vytvorenie desiatich odborov so 145 
zamestnancami. Poslanci ďalej schválili návrh na spolufi-
nancovanie projektu Európskej únie Rozvoj a implementácia 
regionálnej inovačnej stratégie v Trenčianskom regióne a 
vymedzili úlohy Rozvojovej agentúry Trenčianskeho samo-
správneho kraja ako kľúčovej inštitúcie trenčianskeho samo-

správneho kraja slú-
žiacej na podporu re-
gionálneho rozvoja. 
Okrem toho odsúhla-
sili investičné akcie, 
financované z pros-
triedkov krytých úve-
rom, neukončené v ro-
ku 2005 a pokračujú-
ce v roku 2006, ako aj 

spolufinancovanie 
projektov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Investície boli 
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určené najmä na dopravu, zdravotníctvo, kultúru a sociálnu 
pomoc. Na záver poslanci schválili postúpenie pohľadávok 
zdravotnej poisťovne Perspektíva a.s. na spoločnosť Veriteľ, 
a.s., čím chcú vyriešiť zásadnú zadĺženosť nemocníc v 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho  kraja. Delenie  
moci  na prvom pracovnom zasadnutí krajského zastupiteľstva 
prebehlo prekvapivo hladko. Za všetky body programu zdvihli 
ruky nielen poslanci novosformovanej koalície, ale i takmer 
všetci opoziční poslanci. Koalícia im za to prenechala vedenie 
v jednej tretine poslaneckých komisií. Aj keď koncoročné 
voľby vyhrala koalícia Smeru, v Trenčianskom kraji nepres-
tane dominovať Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová 
strana. Z predvolebného tábora Smeru prešli k hnutiu traja 
poslanci Slovenskej národnej strany a k takejto povolebnej 
koalícii sa pridal i jediný poslanec Slovenskej demokratickej 
kresťanskej a demokratickej únie a dvaja nezávislí poslanci. 
Ak sa Hnutiu za demokratické Slovensko – Ľudová strana 
podarí získať aj tretiu nezávislú poslankyňu Máriu Cagalovú, 
bude mať jeho koaličný poslanecký klub    27 členov a teda tri 
pätiny všetkých hlasov. Dva opozičné poslanecké kluby 
Smeru a Kresťansko-demokratické hnutie disponujú naopak 
iba 18 hlasmi. Po minulom týždni je jasné, že Hnutie za 
demokratické Slovensko – Ľudová strana v Trenčianskom 
kraji kontroluje všetky dôležité funkcie. Zatiaľ nebolo roz-
hodnuté o mužovi číslo dva – novom riaditeľovi Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Podľa župana MUDr. Pavla 
Sedláčka pre jeho ustanovenie treba vykonať ešte niektoré 
procesné veci. Zrejme aj pre lepšie delenie postov zvýšili pos-
lanci počet poslaneckých komisií z deväť na dvanásť. Polovici 
z nich (tým najdôležitejším) budú šéfovať poslanci Hnutia za 
demokratické Slovensko – Ľudová strana, dvom komisiám 
poslanci Slovenskej národnej strany a jediný poslanec za 
Slovenskej kresťansko-demokratickej únie Ľuboš Beňo sa 
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postaví do čela komisie investícií, územného plánovania a 
životného prostredia. Opozičný Smer a Kresťansko-demo-
kratické hnutie si rovným dielom rozdelili predsedníctvo v 
štyroch komisiách. Koalično-opozičné rozhovory však nesme-
rovali iba líniu politickú ale aj geografickú. Ich výsledok preto 
zohľadňuje i členenie nášho kraja na Považie a Hornú Nitru. 
Kým Považie má župana, vicežupan Jozef Božík bude zastu-
povať záujmy Ponitria. Šesť poslaneckých klubov budú viesť 
ľudia z Považia a päť klubov Prievidžania. Vedenie v jednom 
klube získal poslanec z Bánoviec nad Bebravou. Myjavsko 
účasť na vedúcich postoch nemá. Poslanci schválili tiež novú 
organizačnú štruktúru Úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, keď k ôsmim doterajším odborom pridali ďalšie dva, čo 
je spojené aj so zvýšením o 10 pracovníkov, čím sa zvýši aj 
ich celkový počet na 145.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 50/1/06 

 
Premiérový ples Mesta Trenčín, prvý v histórii modernej 

samosprávy, sa konal 11. februára 2006 v Kultúrnom a me-
todickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Tren-
číne. Výborný program obstarali viaceré hviezdy českej a slo-
venskej hudobnej scény, z ktorých treba osobitne spomenúť 

šarmantnú speváč-
ku Máriu Rottro-
vú, gitaristu Petra 
Nagya, vychádza-
júcu spevácku 
hviezdu Katku 
Knechtovú, sku-
pina Backwords, 
discojokej Juraj 
Paška či ľudová 



 113 

hudba Brezina. Všetkých účastníkov plesu vítal pri vstupe do 
interiéru primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler s man-
želkou Vierou. Všetky vystúpenia sa diali pod moderátorským 
drobnohľadom televíznej hlásateľky Aleny Heribanovej. Krát-
ko po 19,00 hod. začal program plesu nástupom členov 

trenčianskych kultúrnych skupín 
v historických kostýmoch s horia-cimi 
sviecami. Hneď v jej úvode zástupca 
hlavného sponzora plesu, predseda 
predstavenstva akciovej spoločnosti Kera-
ming Trenčín Ing. Dušan Jasečko odo-
vzdal symbolický šek na sumu 50.000,- Sk 
správkyni Trenčianskej nadácie RNDr. 
Alene Karasovej. Skvelá zábava sa 
odohrávala aj mimo univerzálnej sály, 
pretože k dispozícii boli všetky miestnosti 

zariadenia. Poslední účastníci odchádzali na svitaní. 
Info Trenčín 16.02.2006 
Pomocná evidencia 71/1/06 

 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH  prijal v pondelok 13. februára 2006 
oficiálnu delegáciu z Indonézie. Na krátku návštevu prišla  

pani Emeria W. A. 
Siregal,  chargé 
d´affaires, radkyňa 
pre politické zále-
žitosti a pán Aloy-
sius Guntur Setya-
wan, druhý tajom-
ník  pre ekonomic-
ké, kultúrne a vzde-
lávacie záležitosti 

veľvyslanectva 

Peter Nagy 

zľava – MUDr. Pavol Sedláček, Emeria  W.A. Siregal, Aloysius Guntur Setyawan 
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Indonézskej republiky. Hostia zablahoželali predsedovi k zvo-
leniu do funkcie a priblížili mu doterajšiu spoluprácu s Indo-
néziou, ktorej korene siahajú do roku 1995. Zaujímali sa 
o aktuálnu situáciu v Trenčianskom kraji, zvlášť o reformy v 
zdravotníctve. Prvé vzájomné rokovanie poukázalo na potrebu 
komunikácie a spo-
lupráce najmä v sú-
vislosti s výmenou 
študentov. V súčas-
nosti má Veľvysla-
nectvo Indonézie v 
Slovenskej republi-
ke 15 žiadostí 
o študijný pobyt v 
ich krajine. Záu-
jemcovia sa do 
konca marca 2006 
môžu zaujímať o štúdium hudby, kultúrnych tradícií, indonéz-
skeho tanca, fotografie, ručných remesiel i jazyka. Pani 
Emeria W. A. Siregal ocenila, že práve v meste Trenčín sa 
každoročne už tradične koná Týždeň indonézskej kultúry, 
ktorý podporuje rozvíjanie bilaterálnej spolupráce. 

Vlastné poznámky 
 
Nový minister vnútra Slovenskej republiky Ing. Martin 

Pado odštartoval siedmy týždeň roka 2006 po svojom uvedení 
do funkcie stretnutia so všetkými krajskými policajnými ria-
diteľmi, aby sa bližšie v teréne zoznámil s ich činnosťou. Dňa 
14. februára 2006 navštívil Krajské riaditeľstvo Policajného 
zboru v Trenčíne. Predmetom rokovania bola hlavne bezpeč-
nostná situácia a finančný rozpočet krajského riaditeľstva na 
rok 2006. Zovšeobecnene sa na stretnutiach sa často krát spo-
mínala nedostatočná technická vybavenosť policajného zboru, 
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zastaranosť vozidlového parku polície a nedostatok techniky 
v práci v teréne. 

Vlastné poznámky 
 
Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler sa zúčastnil 

na rokovaní dňa 16. februára 2006 Rady starostov Spoločného 
stavebného úradu Trenčín, na ktorej uviedol do funkcie pred-
nostky tohto úradu jeho doterajšiu pracovníčku Ing. Máriu 
Pavlíkovú namiesto Ing. Kmeťa, ktorý bol z funkcie uvoľ-
nený za zistené nedostatky v riadiacej práci. 

Info Trenčín 02.03.2006 
Pomocná evidencia 95/1/06 
 
Hnutie za demokraciu povedie do predčasných volieb 

schválilo za lídra Trenčana Ing. Miroslava Maxona na svo-
jom kongrese dňa 18. februára 2006. Je presvedčený, že Hnu-
tie za demokraciu bude parlamentnou stranou. Neúspech vo 
voľbách bude znamenať jeho koniec v aktívnej politike. Bude 
mať na starosti prezentáciu programu hnutia, určovanie voleb-
nej stratégie a rokovania s ostatnými politickými subjektmi. 
Hnutie za demokraciu pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou 
do volieb samostatne. Okrem členov Hnutie za demokraciu sa 
jeho kandidátku mali dostať miesto aj osobnosti, nečlenovia 
hnutia.  

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 85/4/06 
 
Dňa 21. februára 2006 po slávnostnom otvo-

rení bezbariérového výťahu na Základnej škole 
Trenčín, Bezručova ulica primátorom Mesta 
Trenčín Ing. Branislavom Cellerom a riaditeľ-
kou spomínanej školy Mgr. Jarmilou Mahrí-
kovou sa uskutočnila tlačová konferencia za 

Mgr. Jarmila Mahríková 
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účasti zástupcov regionálnych médií a riaditeľov základných 
škôl a ostatných špecializovaných školských zariadení mesta 
Trenčín. Po otvorení tlačovej konferencie hovorcom primátora 
Tiborom Hlobeňom a privítaní hostí, vedúci Útvaru školstva 
a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Ba-
láž predstavil všetkých riaditeľov základných škôl a školských 
organizácií prítomných na tlačovej konferencii. Ako prvá vys-
túpila na tlačovej konferencii riaditeľka Základnej školy Tren-
čín, Bezručova ulica Mgr. Jarmila Mahríková, ktorá poďa-
kovala Mestu Trenčín za dobudovanie bezbariérového výťahu, 
čo znamenalo poslednú etapu v integrácii zdravotne postih-
nutých žiakov. V ďalšej časti vystúpenia bližšie rozviedla, čo 
všetko vykonala škola pre integráciu zdravotne postihnutých 
žiakov, aby sa úspešne uviedli do života. Vstup do integrácie 
začal v roku 1995, keď začali navštevovať školu ďalší zdra-
votne handicapovaní žiaci. V rámci projektu Škola podpo-
rujúca zdravie sa vedenie tejto školy snažilo vytvárať vhodné 
podmienky na vzdelávanie aj zdravotne postihnutých žiakov. 
Ako prvý bol vybudovaný bezbariérový vstup do školy. Nás-
ledne sa zabezpečil školský špeciálny pedagóg, ktorý školil 
učiteľov a vychovávateľky na prácu so zdravotne postihnu-
tými žiakmi. V ďalšom období boli v škole vybudované bez-
bariérové sociálne zariadenia ako aj špeciálna učebňa pre 
žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami. Už druhý rok 
pomáha telesne postihnutým žiakom vo vzdelávaní aj osobný 
asistent. Spomenula aktuálnu realizáciu projektu „Digitálne 
štúrovstvo“, na ktorého financovaní sa podieľa Ministerstvo 
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, v rámci 
ktorého v podprojekte „Odstránenie bariéry“ vzdelávame 
v priestoroch školy nielen našich žiakov, ale aj zdravotne 
postihnutých občanov. Pri realizácii podprojektu vstupuje kon-
takt s Asociáciou zdravotne postihnutých občanov, ktorá 
umožňuje žiakom školy vykonávať vo svojich priestoroch 
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rehabilitačné cvičenia, v rámci predmetu telesná výchova. Na 
príhovor riaditeľky základnej školy Mgr. Jarmily Mahríkovej 
nadviazal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, keď 
povedal, že bezprostredným podnetom pre realizáciu 
bezbariérového výťahu bolo stretnutie s telesne postihnutými 
občanmi pri otvorení výťahu do mestského úradu a na mestskú 
vežu, pri ktorom telesne postihnutý vozíčkár Martin Krajčovič 
vzniesol na neho provokatívnu detskú otázku, že kedy sa 
postaví výťah na jeho škole. Bolo zistené, že výťah bol 
pripravovaný v rámci veľkých rekonštrukcií financovaných z 
eurofondov. Keďže nie je známe, kedy budú pridelené 
eurofondy, Mesto Trenčín rozhodlo, 
že úpravou svojho plánu rozpočtu na 
rok 2005 túto akciu uprednostní. Čo 
sa aj stalo a dnes sa výťah odovzdal 
škole do užívania. Primátor Ing. Bra-
nislav Celler ďalej podotkol, že Mesto 
Trenčín v rámci svojho bezbariéro-
vého programu pripravuje pre rok 
2006 projekt na odstránenie najväč-
šieho problému, ktorým je spriestup-
nenie podchodu pri hoteli Tatra star-
ším občanom, rodičom s kočíkmi a zdravotne postihnutým 
občanom. Očakáva sa, že v roku 2006 sa započne aj 
realizačnými prácami. Vyjadril presved-čenie, že Mesto 
Trenčín bude aj v budúcnosti pokračovať v realizácií 
projektov, ktoré budú mať za cieľ zlepšiť život zdravotne 
postihnutým občanom. O výsledkoch zápisu žiakov do prvého 
ročníka základných škôl informoval vedúci Útvaru školstva 
a sociálnych vecí Mgr. Jozef Baláž. Oproti predchá-dzajúcemu 
školskému roku do prvého ročníka bol zazna-menaný opäť 
pokles o 256 žiakov. Prvý ročník bude navštevo-vať 476 
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žiakov, z ktorých 21 žiakov bude navštevovať triedu pre 
mimoriadne nadané deti. Úbytok žiakov znamená aj úby-tok 
finančných prostriedkov na školu, čo znamená pre školy 
výzvu boja o každého žiaka. Úbytok žiakov na jednotlivých 
školách je rozdielny a pohybuje sa od 15 do 50 žiakov. 
V školskom roku 2005/2006 v základných školách je 5.016 
žiakov. Odchodom 738 žiakov deviatych tried a nástupom 476 
žiakov prvých tried predpokladá sa pre školský rok 2006/2007 
celkový počet 4.754 žiakov. Pokles v Trenčíne je teda o 262 
žiakov. Podľa demografického vývoja mesta Trenčína sa 
predpokladá i v ďalšom roku pokles o rovnaký počet žiakov. 
Až nasledujúcich rokoch by sa mal 
pokles zastaviť. Infor-máciu o novom 
školskom roku dopl-nil primátor Ing. 
Branislav Celler, ktorý sa dotkol 
úspešného prechodu kompetencií zo 
štátu na Mesto Tren-čín a rozsiahlej 
finančnej podpory zá-kladným školám 
pri rekonštrukcii ich objektov (opravy 
striech, opravy te-pelného 
hospodárstva), ktorá za ob-dobie roka 
2003 až 2006 dosiahla hodnotu 
takmer 140 miliónov Sk. Aj tento rok 
sa vykoná rekonštrukcia športového areálu Základnej školy 
Trenčín, Novomeského ulica v hodnote 40 miliónov Sk. Všet-
ky vložené finančné prostriedky do škôl majú jediný cieľ – 
zlepšenie podmienok pre vzdelávanie detí.  

Podľa programu tlačovej konferencie ako posledný vystúpil 
náčelník Mestskej polície v Trenčíne Mgr. František Orságh, 
ktorý informoval o novele Všeobecného záväzného nariadenie 
Mesta Trenčín č. 2 „o Mestskej polícii v Trenčíne“, ktorá bude 
predmetom rokovania najbližšieho Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 23. februára 2006. Východiskom pri predlo-

Mgr. Jozef Baláž 
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žení  novely všeobecného nariadenia boli získané skúseností 
z mestských polícií v rámci Slovenska, v ktorých automatická 
obsluha bezpečnostných kamier bola nahradená manuálnou 
obsluhou zdravotne postihnutých občanov. Výhoda takéhoto 
spôsobu monitorovania bezpečnosti v mestách bola nesporná, 
pretože protispoločenská činnosť mohla byť v zárodku elimi-
novaná. Pri zriadení takéhoto monitorovacieho pracoviska vy-
chádzali mestá z projektu podpory zamestnanosti občanov 
zdravotne postihnutým podľa zákona č.5/2004 Z.z. o službách 
v zamestnanosti. Keďže v Trenčíne podobná služba zriadená 
nebola sa pristúpilo k spracovaniu projektu. Podľa spomí-
naného projektu bude v Trenčíne zriadené chránené praco-

visko so šiestimi zdravotne postihnutými 
pracovníkmi, ktorí budú denne štvor-
hodinových smenách sledovať na moni-
toroch obraz snímaný kamerami a v prí-
pade zistenia podozrivej situácie ozna-
mujú nález službu konajúcemu poli-
cajtovi, ktorý podľa jeho povahy zabez-
pečí ďalšie kroky k zabezpečeniu ná-
pravy. Doterajšia obsluha desiatich ka-
mier rozmiestnených v meste Trenčín 

doteraz spočívala na jednom službu konajúcom policajtovi, 
ktorý okrem tejto funkcie plnil ďalšie. Prijatie navrhovaného 
všeobecne záväzného nariadenia umožní zdravotne postihnu-
tým občanom uplatniť sa na trhu práce a na strane druhej 
umožní mestských policajtov použiť na výkon služby v teréne 
a nemusia sedieť pri monitore kamier. O prácu je veľký záu-
jem, pretože na šesť pracovných miest sa ozvalo 20 občanov a 
ďalší sa stále hlásia. Pracovisko by sa malo otvoriť 15. marca 
2006.  

Vlastné poznámky 
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Pomocná evidencia 79/1/06, 80/1/06, 81/1/06, 82/1/06, 
83/1/06 

Dňa 23. februára 2006 sa uskutočnila tlačová konferencia 
Trenčianskej nadácie, kde bolo oznámené vyhlásenie 2. roč-
níka grantového kola „Mladých filantropov“ za podpory 

Nadácie Slovenského 
plynárenského prie-
myslu. Základné in-
formácie o cieľoch 
nového ročníka gran-
tového kola podala 
koordinátorka činnosti 
mladých filantropov 
Danka Adamusová, 
ktorým je široká pod-
pora aktivít v oblasti 

športu, kultúry, hudby, umenia, životného prostredia a po-
dobne. Mladí filantropi vo svojich vyjadreniach konštatovali, 
že podporia predovšetkým tie predložené projekty, ktoré budú 
najoriginálnejšie. Tento grand spravuje osem mladých ľudí 
v rozmedzí rokov od 16 do 25 rokov. V podmienkach o pos-
kytovaní grandu sa hovorí, že : 

• maximálna výška grantu od nadácie je 20 tisíc Sk; 
• o grant sa môžu uchádzať všetci občania mesta Trenčín, 

teda fyzické a právnické osoby;  
• žiadateľ je povinný doložiť 20 % finančnú spoluúčasť 

z celkovej poskytnutej výšky grantu;  
• uzávierka prihlášok žiadateľov je do 31. marca 2006 

s tým, že projekty musia byť zrealizované do 31. augusta 
2006;  

• všetky podrobnosti aj so žiadosťou sa nachádzajú i na 
webbovej stránke Trenčianskej nadácie 
www.trencianskanadacia.sk;  

zľava – PhDr. Alena Karasová, Danka Adamusová 
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Mladí filantropi prisľúbili pomoc pri spracovaní žiadosti 
o grand. Zaujímavé boli poskytnuté informácie aj o použití 
grandu. Grand sa môže použiť na nákup materiálu, úhradu 
služieb, ccstovné náklady a nemôže sa použiť na úhradu  
pohonných hmôt, stravu a občerstvenie, mzdy, prevádzkové 
náklady a materiálové vybavenia žiadateľa. Okrem iného bola 
podaná informácia, že sa podarilo vydať sada fotografií PhMr. 
Jána Halašu v náklade 1000 kusov a Trenčianska nadácia sa 
pokúsi o umiestnenie na predajnom trhu. Na záver bola 
poskytnutá informácia o vyhlásení 3. ročníka Klubu darcov 
Tren-čianskej nadácie. 

Pomocná evidencia 91/1/06 
 
Na 20. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne v tomto volebnom období privítal dňa 23. februára 
2006 vo veľkej zasa-
dačke mestského úra-
du primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branis-
lav Celler  24 členov 
poslaneckého zboru. 
Chýbal iba ospravedl-
nený Ing. Ján Bezák. 
V jeho úvode poslanci 
vzali na vedomie in-
formatívne správy 

hlavného kontrolóra Mesta Trenčín Ing. Martina Biča-
na o výsledkoch jeho kontrolnej činnosti v za 2. polrok 2005 
a o stave a úrovni vybavovania sťažností a petícií občanov 
v roku 2005. Občania mesta Trenčín adresovali na Útvar hlav-
ného kontrolóra  23 sťažností, z toho 10 opodstatnených. Z 11 
zaevidovaných petícií bolo ôsmim vyhovené, jednej nie a dve 
nie sú ešte v súčasnosti uzavreté. Ing. Martin Bičan oznámil aj 

zľava – Ing. M. Bičan, JUDr. I. Orgoníková, Ing. B. Celler, Ing. A. Boc 
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výsledky kontroly, ktorú na podnet skupiny poslancov z no-
vembra roku 2005 vykonal na vyúčtovanie dotácií, ktoré 
Mesto Trenčín na zmluvnom základe poskytlo neštátnemu 
subjektu Centrum pre rodinu na prevádzkovanie sociálneho 
domu Krištof. Podľa jeho slov kontrolou nezistil závažnejšie 
nedostatky. V rámci majetkových prevodov prednesených 
predsedom finančnej komisie Ing. Jánom Krátkym poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne okrem iného schválili 
odkúpenie stavebných úprav časti mestskej komunikácie na 
Štefánikovej ulici, ktorá získala vyššiu kvalitu výstavbou 
okružnej križovatky pri zábavno-obchodnom stredisku MAX 
za 6,5 milióna Sk a kúpu štyroch rodinných domov a 
päť pozemkov v Orechovom, ktorých majitelia majú v súvis-
losti s modernizáciou železničnej trate nárok na nové domy. 
Mestské zastupiteľstvo vzápätí schválilo v zmysle uzatvorenej 
zmluvy predaj spomínaných nehnuteľností v hodnote 29,8 
milióna Sk investorovi modernizácie železničnej trate, Že-
lezniciam Slovenskej republiky. V ďalšej časti programu pos-
lanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne schválili nove-
lizáciu Všeobecne záväzného nariadenia o mestskej polícii, 
ktorou umožnili prijať na miesta operátorov monitorovacieho 
kamerového bezpečnostného systému mestskej polície telesne 
postihnutých ľudí. Šesť zdravotne postihnutých občanov, kto-
rých pomôže vybrať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne, tak od polovice marca zamestná Mesto Trenčín 
a zriadi pre výkon ich práce, tzv. chránenú dielňu v pries-
toroch centrálnej budovy mestskej polície. Doteraz jediný 
čestný občan mesta Trenčín Vojtech Zamarovský sa možno 
čoskoro dočká nasledovníkov. Poslanci totiž schválili všeo-
becne zdravotne nariadenie o udeľovaní Čestného občianstva 
mesta Trenčín, ale aj Ceny mesta Trenčín, Ceny primátora 
Trenčín a Čestných pôct mesta Trenčín. V závere rokovania 
poslanci odobrili zriadenie Združenia krajských miest K 8, 
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ktorého členom bude aj Trenčín. Doteraz „K-8“ fungovala len 
ako dobrovoľný diskusný klub primátorov krajských miest, 
ako združenie bude mať aj možnosť navrhovať príslušným 
orgánom riešenie problémov krajských miest. Mesto Trenčín 
sa na základe rozhodnutia poslancov stalo aj členom medzi-
národnej asociácie Kruh priateľov opevnených miest so sí-
dlom v Anglicku, ktorá združuje viac ako 150 členských miest 
z Európy a Ázie. Plnoprávnym členom sa môže stať aké-
koľvek obývané historické mesto, v ktorom sa zachovala as-
poň časť či zvyšky pôvodného opevnenia. Poslanci na návrh 
svojho kolegu MUDr. Eugena Szépa schválili vedeniu mesta 
odmeny za minulý rok. Primátor B. Celler dostal 404 tisíc Sk, 
viceprimátor Ing. Anton Boc 215 tisíc korún, dlhodobo uvoľ-
nený poslanec na výkon funkcie Branislav Zubričaňák 121 
tisíc Sk a hlavný kontrolór mesta Ing. Martin Bičan 46 tisíc 
Sk. Za schválenie odmien bolo 16 poslancov, traja boli proti a 
traja sa zdržali hlasovania. Schvaľovanie odmien nebolo v 
programe dnešného riadneho zasadnutia, návrh podal spomí-
naný poslanec, ktorý uviedol, že funkcionári mesta si odmenu 
zaslúžia, pretože mesto dosiahlo veľmi dobrý hospodársky 
výsledok a znížilo náklady pri odpadoch, mestských tepelných 
zdrojoch, údržbe ciest a osvetlení o 39 miliónov Sk.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 92/1/06 
 
Poslankyňa mestského zastupiteľstva v Trenčíne Oľga 

Löbbová uvoľnila na vlastnú žiadosť k 31. marcu 2006 funk-
ciu riaditeľky občianskeho združenia Centrum pre rodinu, kto-
ré spravuje sociálny dom Krištof a sociálny taxík. Jej roz-
hodnutie vyplynulo z nariadeného šetrenia vo veci podozrenia 
falšovania úradných listín a neoprávneného čerpania finan-
čných prostriedkov Trenčianskym samosprávnym krajom, keď 
poslankyňa Mesta Trenčín PhDr. Alena Laborecká spochyb-
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nila svoj podpis na svojej pracovnej zmluve so združením 
Centra pre rodinu za prácu, ktorú nerobila. K šetreniu sa pri-
dalo aj Mesto Trenčín, pretože i ono zo svojich finančných 
prostriedkov podporovalo sociálne zariadenie Krištof. Dotácie 
zo strany Mesta Trenčín na podnet poslancov preveroval hlav-
ný kontrolór Ing. Martin Bičan, ktorý na rokovaní Mestského 
zastupiteľstva Trenčín dňa 23. februára 2006 oznámil, že kon-
trolou neboli zistené závažnejšie nedostatky. Ďalej uviedol, že 
pravosť podpisov na zmluvách si overoval priamo u pod-
písaných osôb. Združenie Centrum pre rodinu sa môže uchá-
dzať o dotácie aj v tomto roku sociálny dom Krištof a sociálny 
taxík naďalej fungovali, komentovala poslankyňa PhDr. Ale-
na Laborecká. Neštátne subjekty, teda aj Centrum pre rodinu, 
ktoré sa uchádzajú o dotácie mesta, predložia projekt a 
prípadným schválením ich získajú, čo je podľa primátora Ing. 
Branislava Cellera dostatočná záruka pred spreneverou. Valné 
zhromaždenie Centra pre rodinu, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 
februára 2006, malo nájsť nového nástupcu, ktorý toto zdru-
ženie prevezme a bude ho ďalej viesť. K tomu sa však nedo-
pracovalo, pretože nebolo uznášaniaschopné. 

Info Trenčín 02.03.2006  
Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 95/1/06, 103/1/06 
 

Dňa 22. februára 2006 sa vo vstup-
nej časti trenčianskeho Gymnázia Ľu-
dovíta Štúra uskutočnila pietna spo-
mienka na jej troch absolventov, ktorí 
sa stali obeťami totalitného komu-
nistického režimu. Pri pamätnej tabuli 
s vytesanými tromi krížmi a menami 
Anton Tunega, Albert Púčik a Edu-
ard Tesár sa zišli členovia Zväzu pro-
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tikomunistického odboja v Trenčíne, pedagógovia školy, 
študenti a hostia, aby si pri príležitosti 55. výročia popravy 
uctili ich pamiatku. Medzi prítomnými boli aj súrodenci 
jedného z popravených Milan a Mária Tunegoví a Albín Žák z 
Motešíc, sused rodiny Púčikových. Poprava bola vykonaná 20. 
februára 1951 v Bratislave. Na pietnej slávnosti zaznel 
spomienkový príhovor bývalého politického väzňa Ing. Ivana 
Masára a básne Júliu-sa Homolu v podaní študentiek 
Gymnázia.  

Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 99/3/06 
 
Prvú spoločnú pracovnú cestu do Bruselu v dňoch 15. - 17. 

februára 2006 absolvovali slovenskí župani, ktorí nastúpili do 
funkcií po voľbách, teda aj župan Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. Cieľom zahraničnej 
cesty bolo deklarovať záujem o európske záležitosti v období, 
ktoré je rozhodujúce pre programovanie kohéznej politiky 
Európskej únii na sedemročné obdobie 2007-2013. V Dome 
slovenských regiónov rokovali o prioritách Spoločného zastú-
penia slovenských regiónov v Bruseli. Témou bolo aj nové 
zloženie národnej delegácie Slovenska pri Výbore regiónov a 
zabezpečenie Dní Slovenska v Bruseli koncom apríla 2006, na 
ktorom sa z vlastnej iniciatívy budú podieľať všetky samo-
správne kraje. Počas trojdňovej návštevy najvyšší regionálni 
predstavitelia uskutočnili viacero rokovaní a stretnutí.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. februára 2006 bol menovaný do funkcie riaditeľa 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lo-
botka. Jeho menovanie do funkcie zdôvodnil župan MUDr. 
Pavol Sedláček tým, že skúsenosti z práce na Úrade Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, keďže predtým vykonával 
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funkciu vedúceho odboru dopravy a má skúsenosti z vedenia 
súkromnej firmy. Jeho menovaním do funkcie sa ukončili 
personálne zmeny na Trenčianskom samosprávnom kraji po 
jesenných voľbách. 

Trenčiansky spravodaj č. 2/2006  
Pomocná evidencia 96/1/06 
 
V deň otvorenia veľtrhu cestovného ruchu Holiday world 

2006 dňa 23. februára 2006 sa Praha zobudila do zasneženého 
zimného rána. Ani sneh a mráz však neodradili návštevníkov, 
ktorí mali namierené na výstavisko v Prahe - Holešoviciach. 
Prezentovali sa na ňom všetky kraje a turistické oblasti Českej 
republiky, veľké množstvo zahraničných regiónov a turistic-
kých centier. Na veľtrhu sa predstavili aj slovenské mestá, re-

gióny a samosprá-
vy. Mesto Tren-čín 
vystavovalo v ex-
pozícii Slovenskej 
agentúry pre rozvoj 
cestovného ruchu 
spolu s Trenčian-
skym samospráv-
nym krajom. V spo-
ločnej expozícii sa 
ďalej prezentovali 

Bratislavský, Banskobystrický a Nitriansky samosprávny kraj, 
mestá Bardejov, Vysoké Tatry, Komárno, Piešťany, Prievidza, 
Košice, Poprad, Veľký Meder, obce Červený Kláštor a Ma-
jere. Na veľtrhu zaujala ucelená ponuka cestovného ruchu, 
cestovné kancelárie poskytli predovšetkým poznávacie, poby-
tové, aj špeciálne zamerané zájazdy. “Do Prahy sme išli s cie-
ľom zvýšiť záujem českých návštevníkov o náš región a oboz-
námiť ich s turisticky príťažlivými prírodnými, kultúrnymi, 

ukážky ľudovoumeleckých remeselníkov - drotára Jaroslava Roda z Dubnice nad Váhom, 
paličkárky Kataríny Vozárikovej a fujaristu Tomáša Kováča z Trenčína. 
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historickými miestami, ubytovacími možnosťami, a taktiež s 
kultúrnymi akciami a výstavami, ktoré sa konajú v Trenčíne a 
okolí,“ povedala Ing. Mária Pauschová, vedúca expozície 
Mesta Trenčín na veľtrhu. Vo svojich spomienkach pokra-
čovala, že „najväčší záujem návštevníci prejavovali o infor-
mácie o Trenčianskom hrade. Na druhom mieste boli infor-
mácie o možnostiach kúpeľnej liečby v našom regióne. Po-
merne značná časť návštevníkov, najmä mužov sa zastavila pri 
našom informačnom pulte spomínajúc na roky strávené v 
Trenčíne počas základnej vojenskej služby s tým, že do Tren-
čína sa stále radi vracajú.“ Veľtrh, ktorý počas štyroch dní 
navštívilo viac ako 30 000 osôb poskytol dokonalý prehľad o 
cestovnom ruchu a možnostiach aktívneho trávenia voľného 
času doma i v zahraničí.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 1. marca 2006 prijal členov výboru Regionálnej orga-
nizácie Syndikátu slovenských novinárov na pôde Tren-
čianskeho samosprávneho kraja župan MUDr. Pavol Sedlá-
ček. Obojstranne konštruktívny rozhovor bol orientovaný na 
viacero kľúčových tém. Okrem iného na predstavenie regio-
nálnej organizácie, ktorá združuje vyše deväťdesiat členov – 
redaktorov, spravodajcov regionálnych a celoštátnych periodík 
žijúcich. Početnú skupinu členov tvoria novinári – seniori. Pri 
predstavovaní uviedla predsedníčka Regionálnej organizácie 
Syndikátu slovenských novinárov Mgr. Ľuboslava Sedlá-
ková, že novinárska organizácia sa snaží vyjadriť k aktuálnym 
otázkam. Členovia regionálneho výboru Syndikátu sloven-
ských novinárov informovali aj o vlastných pracovných akti-
vitách. Vzhľadom k uskutočnenej analýze mediálneho prie-
myslu v Trenčianskom kraji hovorili aj o možnom vzniku 
krajského celofarebného printového periodika pre pol milióna 
občanov. Za predpokladu, že by bola politická vôľa medzi 
koaličnými a opozičnými poslancami Trenčianskeho samo-
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správneho kraja a prehodnotená ekonomická náročnosť pri                 
19 % vydavateľskej DPH. Obe strany deklarovali myšlienku 
spolupráce napríklad v rámci vyhlasovania novinárskej súťaže 
Regionálnej organizácie Syndikátu slovenských novinárov pre 
talentovaných literátov – študentov stredných škôl, jedenkrát 
ročne pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Zo strany vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
bola vyjadrená spokojnosť, že zo strany regionálnej organi-
zácie novinárov je záujem pravidelne zviditeľňovať pracovné, 
spoločensko-politické, ekonomicko-hospodárske, kultúrne a 
športové aktivity. Napokon vždy bolo, je a bude o čom písať.“  

Trenčianske noviny 06.03.2006  
Pomocná evidencia 108/1/06 
 
Dňa 4. marca 2006 rokovala Rada Kresťansko-demokra-

tického hnutia, aby na ňom schválili kandidátov Kresťansko-
demokratického hnutia pre predčasné voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky. Do návrhu prvých osemnástich kandi-
dátov dostali Pavol Hrušovský, Vladimír Palko, Daniel Lipšic, 
Július Brocka, Martin Fronc, Rudolf Bauer, Pavol Minárik, 
František Mikloško, Jozef Šimko, Pavol Abrhan, Alojz Přidal, 
Peter Muránsky, Jozef Miklušičák, Bohumil Bartoš, Anna 
Kováčová z Trenčína, Mária Demeterová, Mária Majdová a 
Pavol Tarcala.  

www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 13. marca 2006 bol 

udelený slovenskému spi-
sovateľovi, historikovi a 
helenistovi Vojtechovi Za-
marovskému v gréckych 
Aténach čestný titul Veľ-
vyslanec helenizmu za rok 
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2006. Toto čestné ocenenie udeľuje každoročne pre-fektúra 
Atén významným osobnostiam, ktoré sa svojou akti-vitou 
a dielom zaslúžili o šírenie myšlienok helenizmu. Voj–tech 
Zamarovský toto ocenenie získal za celoživotné dielo a 
príspevok k šíreniu myšlienok helenizmu nielen na Slovensku, 
ale v celom regióne strednej a východnej Európy. V priebehu 
roka plánuje slovenské veľvyslanectvo v Grécku urobiť sériu 
prezentačných podujatí, aby gréckej verejnosti priblížili Vojte-
cha Zamarovského život a dielo. Slovenské veľvyslanectvo v 
Aténach chce slávnostne umiestniť pamätnú tabuľu Vojtecha 
Zamarovského v gréckej Olympii.  

Trenčianske noviny 13.03.2006  
Pomocná evidencia 124/3/06 

 
Dňa 15. marca 2006 uskutočnilo Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne stretnutie so 
zástupcami mestských, štátnych lesov, lesných pozemkových 
spoločenstiev, ako aj za účasti zástupcov regionálnej tlače, aby 
opätovne pripomenuli, že nástupom teplejšieho a slnečného 
počasia sa nová vegetácia začína preberať k životu a zostatky 

z minuloročnej vegetácie (suchá tráva, 
lístie, ihličie a pod.) bránia jej rý-
chlejšiemu rozvoju. Takýmto kritic-
kým obdobím sú hlavne mesiace ma-
rec a apríl. Zástupca Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchranného zbo-
ru v Trenčíne major Bc. Miroslav 
Štefula konštatoval, že občania, ale 
často v mnohých prípadoch i právnic-
ké osoby a podnikajúce fyzické osoby 
sa domnievajú, že plošným vypaľo-

vaním pozostatkov starej vegetácie urýchlia prirodzený proces 
premeny prírody. Práve v mnohých prípadoch je toto vypa-

major Bc. Miroslav Štefula 
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ľovanie príčinou vzniku lesných požiarov. Opak je pravdou, 
že lesný požiar je mimoriadne škodlivý činiteľ, ktorý poško-
dzuje všetky zložky prírodného prostredia, a to biotop, ako aj 
rastlinnú a živočíšnu zložku. Lesy sú našim prírodným bohat-
stvom potrebným pre zdravý život a z ekologického hľadiska 
majú nenahraditeľnú funkciu. Lesné požiare majú nepriaznivý 
dopad  na všetky spoločenské funkcie lesa. V roku 2005 vzni-
klo na území spravovanom Okresným riaditeľstvom Hasič-
ského a záchranného zboru v Trenčíne 75  požiarov v lesoch 
a v ostatnom prírodnom prostredí, pri ktorých vznikla priama 
škoda vo výške 13 400.- Sk. Príčinou týchto požiarov bolo 
najčastejšie zakladanie ohňov v prírode, vypaľovanie trávy 
a suchých porastov, fajčenie a spaľovanie horľavých zbytkov 
látok na voľnom priestranstve. Porušenie predpisov vyplý-
vajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi, prípadne požiar 
spôsobený touto činnosťou môže mať za následok uloženie 
finančnej pokuty fyzickej osobe  až do výšky 10 tis. Sk.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 125/1/06 
 

Dňa z 18. na 19. marca 2006 
odpadol kus omietky zo stropu 
trenčianskej železničnej stanice. 
Po tomto incidente, ktorý sa stal v 
noci, uzatvorila železničná polícia 
polovicu vestibulu stanice a pries-
tor ohradila páskou zakazujúcou 
prechod k východu a nastupiš-
tiam. Viacero cestujúcich si pô-
vodne myslelo, že došlo k vy-
kradnutiu novinového stánku, 
ktorý sa ocitol v uzavretej zóne. 
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Túto haváriu pravdepodobne len urýchlila tohtoročná výdatná 
zima, pri ktorej bola strecha nad vestibulom vystavená 
množstvu snehu a zatekala zo strechy do novinového stánku. 
Problém zatekania by sa mal odstrániť v najbližšej dobe. 

Trenčianske noviny 29.03.2006  
Pomocná evidencia 159/2/06 

 
Dňa 27. marca 

2006 sa uskutočnila 
tlačová konferencia 
Mestskej polície 
v Trenčíne pri pr-
ležitosti sprístupne-
nia chráneného pra-
coviska vo svojich 
priestoroch, v kto-
rom obsluhujú výs-
tupy kamier obča-
nia s telesným pos-
tihnutým. Pri tejto príležitosti primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler konštatoval, že dnešným dňom je po zria-
dení stanovíšť mestskej polície v jednotlivých mestských 
častiach v Trenčíne, ktoré sa začalo v roku 2004, ďalším kro-
kom ku kompletizácii mestskej polície smerom k zvýšeniu 
bezpečnosti občanov v meste a na strane druhej umožniť 
pracovné príležitosti ľuďom so zdravotným postihnutím. Tieto 
kamery predtým obsluhovala stála služba, čiže inšpektori. 
Pravidelným a sústredeným sledovaním záberov z jednotlivých 
kamier sa zvýši efektivita práce mestskej polície. Hliadky 
mestskej polície sa odteraz môžu viac sústrediť na hliadkovú 
činnosť aj v lokalitách mesta, kde nie sú nainštalované kame-
ry. V prípade zistenia protiprávneho konania kamerovým 
systémom, sa najbližšia hliadka rýchlo presunie na miesto 
priestupku. Ako povedal náčelník Mestskej polície v Trenčíne 

Ing. Jaroslav Siebert zaúča Daniela Paula do monitorovania 
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Mgr. František Országh, že obsadenie miest operátormi sa 
uskutočnilo prostredníctvom projektu podpory zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Obvodného 
úradu práce a rodiny v Trenčíne, do ktorého sa prihlásilo celkom 
20 záujemcov o túto prácu. Zo strany mestskej polície bola 
stanovená len požiadavka, aby zdravotné postihnutie nepresa-
hovalo hodnotu 40 %. Do chráneného pracoviska bolo vybratých  
šesť zdravotne postihnutých občanov, ktorí spĺňajú túto pod-
mienku. Chránené pracovisko sleduje monitorom výstupy z 
desiatich kamier, sústredených predovšetkým v centre mesta a 
v prípade podozrivých zistení informujú stálu službu mestskej 
polície a tá zabezpečí vyslanie policajnej hliadky na miesto činu. 
Telesne postihnutí operátori nie sú príslušníkmi mestskej polície 
v zmysle zákona o obecnej polície, pretože nespĺňajú zákonom 
stanovené podmienky. Zamestnáva ich preto Mesto Trenčín.  

Náčelník Mestskej polície v Trenčíne Mgr. František Or-
ságh v ďalšej časti tlačovej besedy informoval prítomných 

novinárov o jej činnosti od 1. ja-
nuára 2006. Z jeho úst vyplynulo, 
že v nej pôsobí 59 policajtov a 
jeden administratívny pracovník. 
Pracujú na štyroch miestach. 
Okrem centrálnej budovy na Štú-
rovom námestí má mestská polícia 
tri vysunuté pracoviská, na sí-
dliskách Juh a Sihoť a v Zámostí. 
Vysunuté pracoviská vznikli preto, 
aby v rámci rajonizácie boli mest-
skí policajti mestských častiach 

mesta a zvýšila sa komunikácia medzi občanom a prísluš-
níkom mestskej polície, kde sa priamo na mieste  prijímali 
opatrenia na prijaté sťažnosti, podnety a pod. Taktiež sa od-
stránila bariéra medzi občanom a políciou, občan už nemusí 

Mgr. František Orságh 
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cestovať do centra mesta, ak chce políciu navštíviť. Pre 
zaujímavosť uviedol vzdelanostnú úroveň inšpektorov : 
- 10 policajtov má vysokoškolské vzdelanie – 4 prvého stup-
ňa, 6 druhého stupňa, 

- 49 policajtov má stredoškolské vzdelanie. 
V roku 2005 ústne, telefonicky či elektronickou poštou 

zaznamenaných 2724 udalostí, ktoré preverili a riešili. Poli-
cajti zistili a prerokovali 9085 priestupkov, z ktorých bloko-
vou pokutou na mieste riešili 6352 priestupkov v celkovej 
sume 2.863.600 Sk. Dohovorom a iným spôsobom riešili  
2.733 priestupkov. 

V  roku 2005 sa venovala mestská polícia prevencii v zá-
kladných školách a v odborných stredných školách formou 
prednášok. V hodnotenom období policajt – preventista odpre-
dnášal 70 hodín pre 1.918 zúčastnených žiakov a študentov 
v 73 školských triedach na uvedené témy : 
- trestná činnosť mládeže a trestná zodpovednosť 
- obchodovanie so ženami (stredné školy) 
- dopravná výchova – chodci, cyklisti a ostatní  účastníci 

cestnej premávky   
- šikanovanie – vydieranie, obmedzovanie osobnej slobody, 

násilie proti jednotlivcovi a  skupine obyvateľov 
Vlastné poznámky 
Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 145/1/06, 154/1/06, 155/1/06 
 
Od polnoci zo soboty na nedeľu 26. marca 2006 začala 

platiť nová úprava vlakového cestovného poriadku, ktorá sa 
dotkla čiastočne aj trenčianskeho regiónu. Najviac sa zmeny 
dotýkali v súvislosti s pokračovaním rekonštrukčných prác na 
piatom rýchlostnom koridore v úseku trate Trnava – Nové 
Mesto nad Váhom. Preto sa predĺžia jazdné časy niektorých 
osobných vlakov a rýchlikov o 20 až 30 minút a vybrané rý-



 134 

chliky budú zastavovať v niektorých úsekoch ako osobné 
vlaky. V niektorých úsekoch bude jedna trať vylúčená z do-
pravy a druhá bude prejazdná. Traťová rýchlosť vlakov bude 
znížená na 30 až 50 km/hod. Cestujúci môžu cestovať rý-
chlikom v niektorých úsekoch bez rýchlikového príplatku. Pre 
malú vyťaženosť bolo zrušených sedem osobných vlakov, kto-
ré premávali na úseku Trenčín – Žilina, Horné Srnie – Tren-
čianska Teplá a Chynorany – Trenčín v niektorých časových 
realizáciach. 

Trenčianske noviny 27.03.2006 
Pomocná evidencia 161/1/06 
 
V priestoroch Gastrocentra pod Brezinou v Trenčíne sa 

v pondelok dňa 27. marca 2006 uskutočnilo slávnostné oceňo-
vanie pedagogických pracovníkov škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ocenenie v 
školskom roku 2005/2006 prevzali títo pedagógovia : 

- Gabriela Fuseková, Gymnázium I. Bellu v  Handlovej,  
- Ing. Milan Zeman,  Stredná priemyselná škola  Myjava,  
- Mgr. Viera Kunšteková, Stredná priermyselná škola Po-

važská Bystrica,   
- PaedDr. Štefan Gaman, Združenej strednej školy hote-

lových služieb a obchodu, Prievidza,  
- Ing. Milan Nápoký, Združenej strednej školy hotelových 

služieb a obchodu 
hotelových služieb 
a obchodu Trenčín,   

- Ing. Mgr. Jozef 
Kobela, Združená 
stredná škola sta-
vebná  Prievidza,   

- Ing. Ján Meliško, 
Združená stredná 

Ing. Milan Nápoky prijíma ocenenie od predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka 
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škola chemická Nováky, 
- PhDr. Anna Bartoňová, Stredné odborné učilište stavebné 

Považská Bystrica,   
- Mgr. Stanislav Paučin, Stredné odborné učilište potravi-

nársko- poľnohospodárske Nové Mesto n/V.,    
- Ing. Ivan Mečiar,  Stredné odborné učilište nábytkárske 

Pravenec, 
- PaedDr. Gerhard Dzian,  Škola v prírode Kľačno,   
- Pavel Kováčik, Obchodná akadémia Považská Bystrica,  
- Ing. Vladimír Ladziansky, Spojená škola Partizánske, 
- Zuzana Klačanská, školská psychologička Gymnázia V. 

B. N. v Prievidzi, 
- RNDr. Jaroslav Mikuláš, vedúci školského výpočtového 

strediska Gymnázia V.B.N. Prievidza,   
- Mgr. František Štetiar, učiteľ Gymnázia Partizánske,   
- PaedDr. Darina Fedorová, učiteľka Gymnázia Parti-

zánske, 
- Mgr. Mária Búbelová, učiteľka Spojenej školy Trenčín,  
- PaedDr. Mária Markovičová, zástupkyňa riaditeľa Stred-

ného odborného učilišťa odevného a textilného Trenčín,  
- Mgr. Štefan Capák, zástupca riaditeľa Stredného 

odborného učilišťa strojárskeho  Považská Bystrica,  
- PhDr. Mária Pelechová, učiteľka Strednej zdravotníckej 
školy Trenčín,   

- Mgr. Stanislava Sádovská, učiteľka Strednej zdravotníc-
kej školy Trenčín,  

- Ing. Alžbeta Bambasová, učiteľka Strednej priemyselnej 
Myjava   

- Mgr. Darina Krčíková, zástupkyňa riaditeľa Združenej 
strednej školy hotelových služieb a obchodu Prievidza 

- Mária Ferová, vedúca školskej jedálne, Gymnázium Ľ. 
Štúra Trenčín,  
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- Bc. Alena Donovalová, skladová operátorka Stredná 
umelecká škola Trenčín,   

- Jaroslava Šašková, riaditeľka školského zariadenia  Škola 
v prírode Brezová p/B.,  

- Daniela Mošková, riaditeľka školského zariadenia  Škola 
v prírode Patrovec, 

- Ing. Jozef  Mokrý, technicko-ekonomický námestník  
Združenej strednej školy hotelových. služieb a obchodu 
Prievidza. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 28. marca 2006 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler 13 pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov 
v obradnej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne. Vo svojom 
krátkom príhovore zvýraznil, že je to už po druhýkrát, čo 
Mesto Trenčín si takto verejne ctí prácu učiteľov, ktorí 
odvádzajú množstvo drobnej práce pri výchove a vzdelávaní 
detí a mládeže. Mesto Trenčín si vzalo za svoje prvoradé 
poslanie podporovať starostlivosť v tomto smere, aby deti, 
ktoré vychádzali zo škôl boli hrdé na svoje mesto. I napriek 
tomu, že mesto venovalo ma-
ximálnu starostlivosť o mate-
riálne vybavenie základných 
a materských škôl, na prvom 
mieste zostáva učiteľ, ktorý 
dáva škole zmysel jej poslania. 
Na záver svojho príhovoru 
zaželal všetkým učiteľov veľa 
osobných a pracovných úspe-
chov, veľa trpezlivosti pri napĺňaní svojho poslania. Na a po-
tom z rúk primátora Mesta Ing. Branislava Cellera prevzali 13 
učitelia z materských a základných škôl Mesta Trenčín 

Anna Adamicová prijíma gratuláciu od primátora Ing. Branislava Cellera 
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ocenenia ich práce Pamätným listom. Ocenenia Mesta Trenčín 
pri príležitosti tohoročného Dňa učiteľov obdržali : 
- Anna Adamicová –Vynikajúca učiteľka a výtvarníčka, 

pôsobiaca v rezorte školstva od roku 1978. Od roku 1993 
pracuje v Materskej škole na Ulici Jána Halašu, ktorá 
v súčasnosti podporuje myšlienku projektu Otvorená škola 
– centrum športu na sídlisku Juh. Vyniká kvalitnou pedago-

gickou  prácou s deťmi predškolského 
veku. Vo svojom pedagogickom pôsobe-
ní uplatňuje tvorivo-humanistické prin-
cípy. Materskú školu prezentuje na me-
todických podujatiach  v rámci mesta. 
Využíva  progresívne, alternatívne a ne-
tradičné postupy v pedagogickom proce-

se. Je  koordinátorkou projektu Škola podporujúca zdravie  
a úspešne sa spolupodieľala na zriadení Soľného inha-
lačného centra v materskej škole. Spoločne s tvorivým tí-
mom učiteliek zrealizovali vybudovanie telocvične v ma-
terskej škole, ktorá korešponduje so súčasnými trendmi 
a požiadavkami na  pohybovú edukáciu v predškolskom ve-
ku. Ako výborná výtvarníčka rozvíja výtvarné schopnosti aj 
u detí v materskej škole. Výsledkami jej práce sú ocenenia 
prác detí v mnohých výtvarných súťažiach.  

- Mgr. Mária Belková je učiteľkou s aprobáciou slovenský 
jazyk – hudobná výchova Základ-
nej škole sv. Svorada a Benedikta 
v Trenčíne. V školstve pôsobí od 
roku 1975. Aktívne organizuje 
a tiež venuje príprave talentova-
ných žiakov na literárne, reci-
tačné a spevácke súťaže, v kto-
rých dosahujú ocenenia na celo-
slovenskej úrovni. Svoju odbor-
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nosť si zvyšuje aktívnou účasťou na školeniach a semi-
nároch. Vedenie školy oceňuje jej prístup k začínajúcim 
pedagógom vo funkcii uvádzajúceho učiteľa. 

- Anna Ďuržová je učiteľkou Materskej školy Trenčín, Ku-
branská cesta. Je výbornou učiteľkou a výtvarníčkou. 
V školských službách pracuje od roku 1973. Jej pedagogic-

ká práca sa vyznačuje flexibilitou, 
kreativitou a spoľahlivosťou. Vďaka 
jej estetickému cíteniu je materská 
škola známa krásnou výzdobou, ale 
aj výstavkami zeleniny, ovocia 
a detských prác na tému „Dary ze-
me“. Materskú školu prezentuje na 
rôznych metodických podujatiach 
a galaprogramoch v rámci mesta 

Trenčín. Bola jedna z iniciátoriek a organizátoriek novej 
vedomostnej súťaže materských škôl „Čo vieš o meste 
Trenčín?“, ktorej druhý ročník sa uskutoční v mesiaci apríl 
2006. Využíva nové progresívne metódy v práce s deťmi 
predškolského veku a vo svojej práci sa zdokonaľuje na 
rôznych vzdelávacích podujatiach aj mimo mesta. Na pro-
fesionálnej úrovni jej poradenská činnosť a spolupráca 
s rodičmi pri príprave kultúrnych podujatí, ale aj spolupráca 
a ochota pri organizovaní metodických podujatí materských 
škôl v rámci mesta Trenčín. 

- Mgr. Nadežda Geržová učí na Základnej škole Trenčín, 
Ulica Na dolinách už 21 rokov. Pre 
jej prácu je príznačná veta, že práca 
sa stala jej koníčkom. Všetko, čo 
robí, sprevádza s precíznosťou, obe-
tavosťou a profesionalitou. Školu 
navštevujú aj deti z detského domo-
va, ktoré potrebujú nielen indivi-
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duálnu pedagogickú pomoc, ale často krát aj lásku, pocho-
penie, uznanie a radu do života. Tieto všetky atribúty nájdu 
u Mgr. Nadeždy Geržovej. Má zásluhu na vybudovaní kera-
mickej dielne s keramickým kruhom a pecou, v ktorej trávia 
veľa času aj v mimo vyučovacom čase, často aj za 
prítomných rodičov. 

- Mgr. Zuzana Hrnčárová, ktorá učí na Základnej školy 
Trenčín, Hodžova ulica. V prístupe 
k žiakom je empatická a pre svoj 
profesionálny takt žiakov prvého 
ročníka je rodičmi žiadaná, najmä 
pri ich napĺňaní. Spolupracuje 
s Mestský hospodárstvom a správou 
mestských lesov v Trenčíne na pro-
jekte „Zobúdzanie Breziny smie-
chom detí“. Svoju kvalifikáciu si 

rozšírila o špecializované štúdium pre deti s mentálnym 
postihom, ktoré chce uplatňovať v pra-xi. Jej ústretovosť 
a priateľstvo pozitívne vplývajú na medziľudské vzťahy 
v učiteľskom kolektíve a rodičovskou verejnosťou školy. 

- Mgr. Viera Matisová učí na Základnej škole Trenčín, Ku-
branská cesta. Už tri desaťročia sa venuje výchove a vzde-
lávaniu mladej generácie najmä v oblasti telesnej výchovy 
a geografie. Objavuje a získava talentovaných žiakov, kto-

rým sa cieľavedome venuje a pripra-
vuje ich na súťaže a olympiády. 
V geografickej olympiáde získavajú 
žiaci pravidelne ocenenie „úspešný 
riešiteľ“. K najväčším úspechom patrí 
tretie miesto v celoslovenskom kole. 
Od roku 1999 vykonáva  funkciu 
výchovného poradcu pomáha absol-
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ventom základných škôl pri správnom výbere stredo-
školského štúdia. 

- Mgr. Hana Mozolová učí v Základnej škole Trenčín, 
Bezručova ulica. Je učiteľkou ruského a anglického jazyka 

a etickej výchovy. V súčasnosti 
pracuje ako pedagogická zástup-
kyňa. V rámci školy organizuje 
a koordinuje medzinárodný projekt 
Sokrates – Comenius. V rámci ne-
ho pripravuje so žiakmi projekty 
na zviditeľňovanie mesta Trenčín 
v partnerských krajinách – Ta-
liansku, Litve a podobne. Žiakov 

pri-pravuje na olympiádu v anglickom jazyku a mnohí 
dosiahli úspešné umiestnenia v rámci okresu Trenčín. Svoje 
vedomosti si dopĺňa neustálym štúdiom v odborných 
seminároch, kurzoch a v súčasnosti sa vzdeláva v oblasti 
karierného poradenstva.  

- Jarmila Mráziková je riaditeľkou Materskej školy Trenčín, 
Meďňanského ulica, ktorá pracuje v školských službách od 

roku 1983. Je známa svojou dlho-
ročnou kvalitnou pedagogickou 
a riadiacou prácou zameranou na 
využívanie nových progresívnych 
metód v predškolskej pedagogike. 
S projektom „Škola podporujúca 
zdravie“ sa úspešne zaradila do 
národnej siete škôl podporujúcich 
zdravie. Na zlepšenie materiálneho 
vybavenia materskej školy získala 

veľa sponzorských príspevkov. Z finančných prostriedkov 
Trenčianskej nadácie realizovala dopravné ihrisko pri ma-
terskej škole. Podporuje aktivity detí a učiteliek v nadštan-
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dardných činnostiach ako sú hra na flautu, vyučovanie 
anglického jazyka, práca v keramickej dielni.  

- Mgr. Mária Otrubčáková pracuje ako učiteľka hry na klavíri 
a hudobnej náuky úctyhodných 37 rokov. Celý svoj pro-

fesionálny života venovala žiakov, 
ktorí sa chceli naučiť podľa nej na 
najkrajšom hudobnom nástroji – 
klavíri. Jej žiaci úspešne reprezen-
tovali trenčiansku základnú ume-
leckú školu na koncertoch a sú-
ťažiach nielen v Trenčíne, ale aj 
bývalého Československa ako sú – 
Schneiderova Trnava, Klavírna 
Orava, Amadeus v Brne a podob-

ne. Sama je výbornou klaviristkou, čoho dôkazom sú nes-
početné korepetície  v speváckom, dychovom a sláčikovom 
oddelení. V priebehu rokov sa jej podarilo láskou, obeta-
vosťou a porozumením desiatkam mladých ľudí dvere ku 
kráse, hudbe a umeniu. 

- Mgr. Anna Strempeková učí už tri desaťročia predmety 
jazyk slovenský a výtvarnú výchovu, v súčasnosti na 

Základnej škole Trenčín, Veľko-
moravská ulica. Svojou profesio-
nalitou, precíznosťou a svedomi-
tým prístupom k práci dosahuje vo 
výchove a vzdelaní vynikajúce 
výsledky. Jej záľubou je poézia. 
Desiatky talentovaných žiakov 
pripravila na okresné, krajské súťa-
že v prednese prózy a poézie. Naj-

výraznejším jej úspechom bola účasť dvoch žiakov na celo-
slovenskej prehliadke najlepších recitátorov – Hviezdo-
slavov Kubín. Na hodinách výtvarnej výchovy rozvíja u žia-
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kov estetické cítenie, tvorivosť a fantáziu. Ich výtvarné  
práce úspešne reprezentujú školu i mesto Trenčín na mno-
hých súťažiach či výstavách. Sú inštalované v interiéri  
školy, čím prispievajú k jej estetike. 

- Mgr. Mária Szalayová pracuje v školstva 26 rokov, v súčas-
nosti učí na Základnej škole Tren-
čín, Ulica Dlhé Hony. Každo-
denne preukazuje pedagogické 
majstrovstvo ako učiteľka dejepi-
su. Pracuje netradičnými tvorivý-
mi a veľmi progresívnymi metó-
dami práce, ktoré vzbudzujú 
u žiakov mimoriadny záujem 
o dejepis. Je vzorom pre mladých 
začínajúcich učiteľov, ale aj 

studnicou pre všetkých kolegov. 
- Mgr. Tamara Tamášová učí na Základnej škole Trenčín, 

Novomeského ulica. Je vynikajúcou učiteľkou a skvelým 
človekom. Takmer tri desaťročia 
sa venuje výchove a vzdelávaniu 
žiakom prvého stupňa. Je uzná-
vanou elementaristkou medzi rodi-
čovskou verejnosťou. Venuje sa 
talentovaným žiakom v oblasti 
prednesu poézie, prózy a spevu. 
Pod jej vedením získavajú popred-
né umiestnenia v okresných a kraj-
ských súťažiach. Pred dvadsaťdva 

rokmi založila a dodnes vedie  folklórny súbor Brezinka, 
ktorý svojimi vystúpeniami reprezentuje svoju školu a 
mesto Trenčín doma a v zahraničí. Z najväčších úspechov si 
cení druhé miesto na medzinárodnom festivale detských 
folklórnych súborov v Českej republike. 
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Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia  147/1/06, 171/1/06 

 
Dňa 28. marca 2006 prijal najlepších športovcov mesta 

Trenčín v juniorskej i seniorskej kategórii za roku 2005 
v obradnej sieni Mestského úradu v 
Trenčíne primátor Ing. Branislav 
Celler, aby im poďakoval za vzornú 
reprezentáciu mesta Trenčíne. Vo 
svojom príhovore priblížil aktivity 
Mesta Trenčín pri vytváraní mate-
riálnych podmienok, keď viac ako 
v uplynulých rokoch sa  investuje 
najmä do rozvoja mládežníckeho 
športu. a odovzdal ďakovné listy 
spolu s vecnými cenami.  V nastú-

penom trende, ktorý sa minulom roku začal, bolo odov-
zdaných po rekonštrukcii do užívania dvom základným ško-
lám športové areály s kvalitnými povrchmi v celkovej hodnote 
viac ako 30 miliónov Sk. V roku 2006 sa zrekonštruuje ďalší 
športový areál pri Základnej škole Trenčín na Novomeského 
ulici za 40 miliónov Sk. To však nie je všetko, pretože Mesto 
Trenčín v rámci svojho grantového programu rozdelí v roku 
2006 medzi športové kluby dotácie za 3,5 milióna Sk. Za 
prijatie v mene ocenených poďakoval hlavný tréner Armád-
neho športového centra Dukla Trenčín Pavol Dian. Vyzdvihol 
podiel mestskej samosprávy jej podporou pri rozvoji športovej 
mládeže, ktorá by mala v budúcnosti nahradiť na stupňoch 
víťazov súčasných najlepších športovcov. Z rúk prijali oce-
nenia títo športovci : 
1. Bc. Martin Tešovič –  Armádne športové 

centrum  Dukla  Trenčín, vzpierač v hmot-
nostnej kategória do 105 kg, reprezentant Slo-
venskej republiky. Na majstrovstvách sveta 

Ing. Branislav Celler 
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v Katare získal   3. miesto v dvojboji  3. miesto v trhu        
3. miesto v nadhode. 

2. Ing. Juraj Potoček –  Musher Club Trenčín, 
reprezentant Slovenskej republiky športových 
psích záprahov. Na majstrovstvách Európy 
v disciplíne PZDT (psie záprahy dlhé trate) na 
140 km v rakúskom Imeri 2. miesto. 

3. Rastislav Tureček – Telovýchovná jednota 
Dukla Trenčín, reprezentant Slovenskej repu-
bliky, telesne postihnutý športovec - vozíčkár, 
paraolympionik. Na majstrovstvách Európy 
v časovke na 5,5 km, v Groningen – Holand-
sko  získal 2. miesto a v spoločnom preteku na 
27,5 km získal 3. miesto a ďalšie významné medzinárodné 
úspechy 

4. Branislav Kacina  –  Horolezecký klub James 
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky 
v skialpinizme. Na majstrovstvách Európy 
v skialpinizme v štafetách krajín v Andorre 
získal 5. miesto. Okrem toho sa úspešne 
umiestnenil vo Svetovom pohári dvojíc a Eu-
rópskom pohári jednotlivcov.  

5. Gabriel Čmárik – Horolezecký klub James 
Trenčín,   reprezentant Slovenskej republiky 
v horolezectve. V roku 2005 uskutočnil výstu-
py : Himaláje - Karakoram, Great Trango, 
prvovýstup, alpský štýl, „Assalam Alaikum“, 8 
A2 ABO, 90 dĺžok, Alpy – Grandes Jorasses, „Colton Mc 
Intyre“ /Alexis/, ED3, Civeta, Asteho kut“, 
6+A1  

6. Jaroslav Dutka – Horolezecký klub James 
Trenčín,   reprezentant Slovenskej republiky 
v horolezectve. V roku 2005 uskutočnil výs-
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tupy :  K2 – druhá najvyššia hora sveta, expedícia dosiahla 
výšku 8 200 m. 

7. Ján Kreháček –  Fitness-Gabrhel Trenčín, 
reprezentant Slovenskej republiky v silovom 
trojboji. V roku 2005 získal na majstrovstvách 
Európy v  silových disciplínach  3. miesto a na 
majstrovstvách sveta v  silových disciplí-
nach 10. miesto 

8. Ing. Július Kákoš – Združenie technických športov a 
činností Trenčín. Dlhoročný športovec v modelárskom 
športe, vedúci modelárskeho klubu a dlhoroč-
ný modelársky inštruktor v krúžkoch. V roku 
2005 oslávil životné jubileum  65 rokov. 
V roku 2005 získal na majstrovstvách Slo-
venska malých modelov v kategórii F1K                 
1. miesto a na majstrovstvách Slovenska pria-
teľov historických modelov kategórie AV-1  1. miesto. Zú-
častnil sa s modelom SLUKA na výstavnej časti Maj-
strovstiev Európy  historických modelov 2005 vo Dvůr Krá-
lové, Česká republika.  

Najlepší športovci Trenčína za rok 2005 - juniorská kategória : 
1. Róbert Gavenda z Telovýchovnej jednoty Slávia Športová 
škola Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky v cyklis-
tike. Rok 2005 bol mimoriadne úspešným pre 
tohto mladého športovca, keď na majstrov-
stvách Európy juniorov v Pont-Chateau – 
Francúzsko 1. miesto, na majstrovstvách sve-
ta juniorov v cyklokrose vo St. Wendel – 
Nemecko 2. miesto. Je niekoľko násobný 
majster Slovenska juniorov MTB, v cyklokrose. Umiestnil 
sa na 1. a 2. mieste vo Svetovom pohári v cyklokrose. 

2. Tibor Duchovný – Klub trenčianskych modelárov, repre-
zentant Slovenskej republiky rádiom riadených modelov. na 
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majstrovstvách Európy v disciplíne rádiom riadených mo-
delov vetroňov kategórie F3J v Osijeku – Chorvátsko získal 
1. miesto. Na majstrovstvách Slovenskej republiky v dis-
ciplíne rádiom riadených modelov vetroňov kategórie F3J 
získal  1. miesto. 

3. Dagmara Kubinská  -  Karate Klub  Ekonóm 
Trenčín,    reprezentantka Slovenskej republiky 
v karate. V roku 2005 na majstrovstvách sveta 
juniorov v bojovom umení kumite do 57 kg 
získala 2. miesto. Na majstrovstvách Sloven-
skej republiky získala v bojovom umení ku-
mite  1. miesto.  

4. Martin Jankovec, Lukáš Lengvarský, Richard Čavojský 
- TJ Slávia Športová škola Trenčín, reprezentanti 
Slovenskej republiky v kanoistike. Na majstrovstvách sveta 
juniorov v Szegede – Maďarsko získali 4. miesto v K4  na 
500 metrov, 6. miesto K4 1000 metrov. Na majstrovstvách 
Európy juniorov v Plovdiv – Bulharsko získali 7. miesto v 
K4 500 metrov a 10. miesto K4 1000 metrov. 

5. Jiří Žejdlík – Telovýchovná jednota  Dukla Trenčín, 
juniorský reprezentant  Slovenskej republiky vo vzpieraní. 
Na majstrovstvách Európy juniorov v Trenčíne získal 6. 
miesto v trhu 7. miesto v nadhode a v 7. miesto v dvojboji. 

6. Jozef Repčík  -  Telovýchovná jednota Slávia Športová 
škola Trenčín, reprezentant  Slovenskej republiky v ľahkej 
atletike. Na majstrovstvách Európy do 19 rokov vo Viľ-
niuse – Litva získal 7. miesto v behu na 800 metrov. 
Trenčianske noviny 03.04.2006 
Pomocná evidencia 174/1/06, 182/1/06 
 
Kandidačné listiny pre júnové predčasné parlamentné voľby 

odovzdalo v stanovenom termíne 21 politických subjektov. Na 
kandidátkach bolo navrhnutých 2 353 kandidátov, z toho 529 
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žien. Ústredná volebná komisia mala za úlohu kandidátky do 
29. marca 2006 preskúmať a do 8. apríla 2006 rozhodnúť o ich 
zaregistrovaní. Subjekt, ktorý nezaregistruje, sa môže odvolať 
na Najvyšší súd Slovenskej republiky, pričom súd musí 
rozhodnúť do troch dní odo dňa rozhodnutia ústrednej 
volebnej komisie. Po prvýkrát strany museli zložiť volebnú 
polmiliónovú kauciu. Tá sa vráti tým subjektom, ktoré získajú 
aspoň dve percentá zo všetkých platných hlasov voličov. 

Lídrom Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie sa 
stal predseda strany a premiér Mikuláš Dzurinda. Okrem čle-
nov strany je v prvej desiatke ministerka práce, sociálnych 
vecí a rodiny Iveta Radičová. Za túto stranu kandidoval aj 
futbalový rozhodca Ľuboš Micheľ a ministerka spravodlivosti 
Lucia Žitňanská.  

Kresťanské demokratické hnutie vedie do volieb pred-
seda Pavol Hrušovský. Podľa neho hnutie vybralo do prvej 
dvadsaťpäťky skúsených poslancov, ženy, mladých, odbor-
níkov a zástupcov jednotlivých regiónov.  

Spojenú maďarskú koalíciu povedie do júnových parla-
mentných volieb predseda Béla Bugár. Z druhého miesta 
kandiduje Pál Csáky, trojkou je Gyula Bárdos. Miklós Duray 
je na kandidačnej listine  štvrtý. 

Na čele kandidačnej listiny Smeru – Sociálna demokracia 
je predseda Robert Fico. Po rozhodnutí Moniky Beňovej ne-
kandidovať je straníckou dvojkou podpredseda Róbert Ka-
liňák. Zvoliteľnú pozíciu získal podľa Fica na ich kandidátke 
aj futbalový tréner Dušan Galis na 30. mieste.  

Vladimír Mečiar je na čele kandidátky Ľudovej strany – 
Hnutia za demokratické Slovensko. Dvojkou sa stala pred-
nostka kliniky v Martine Beata Sániová a tretie miesto patrí 
trenčianskemu krajskému šéfovi a súčasnému poslancovi 
Národnej rady Slovenskej republiky Milanovi Rehákovi.  
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Zo súčasných deviatich poslancov Komunistickej strany 
Slovenska v Národnej rade Slovenskej rady sa do prvej 
desiatky dostalo sedem. Šéf strany Jozef Ševc je na prvom 
mieste. 

Na čele kandidátky Aliancie nového občana bola pod-
predsedníčka strany Eva Černá. Ženy v nej tvoria tretinu. 
Dvojkou bol režisér Dušan Rapoš, tretia bývalá moderátorka 
Aneta Parišková. Predsedovi strany Pavlovi Ruskovi patrila 
štvrtá priečka.  

Slobodné fórum do volieb viedla predsedníčka Zuzana 
Martináková. Druhé miesto na kandidátke patrilo hercovi 
Markovi Ťapákovi, ktorý nie je členom Slobodného fóra. Na 
kandidátke Slobodného boli aj zástupcovia Demokratickej 
únie, Strany zelených Slovenska a prípravného výboru Demo-
kratickej strany Slovenska. 

Lídrom na kandidačnej listine Slovenskej národnej strany 
bol predseda strany Ján Slota a dvojkou podpredsedníčka 
Anna Belousovová. Sedmičku mal vydavateľ Sergej Chele-
mendik, ktorý bude šéfom volebnej kampane.  

Do volebného súboja sa zapojilo aj Hnutia za demokraciu, 
ktorého volebným lídrom bol Miroslav Maxon, nasledoval 
predseda strany Jozef Grapa a podpredsedovia strany. Na 12. 
mieste kandidátky bol huslista Ján Berky Mrenica ml., 
pätnáste miesto patrilo bývalému ministrovi a náčelníkovi 
Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky Jozefovi 
Tuchyňovi. Na kandidátke bol aj futbalový tréner Jozef 
Adamec a kandidátku uzatváral na 150. mieste predseda Róm-
skej iniciatívy Slovenska Alexander Patkoló. 

Kandidátku odovzdala aj Slovenská ľudová strana. Za 
tento subjekt kandidovali aj predstavitelia bývalej Slovenskej 
pospolitosti - Národnej strany, ktorú Najvyšší súd Slovenskej 
republiky rozpustil. Bývalý vodca tejto strany Marian Kotleba 
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bol na druhom mieste kandidátky a jeho pobočník Ján 
Kopúnek bol na štvrtom mieste.  

Vo voľbách kandidovala aj strana Nádej. Na čele 
kandidátky bola bývala štátna tajomníčka ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej republiky a exšéfka Úradu pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou Alexandra Novotná.  

Peter Tatár bol na čele kandidačnej listiny Občianskej kon-
zervatívnej strany. Na druhom mieste bol Peter Osuský a na 
treťom mieste František Šebej.  

Do volebného súboja sa rozhodla zapojiť aj Misia 21, ktorú 
do volieb viedol poslanec Ivan Šimko. 

Aj Združenie robotníkov Slovenska sa zapojilo o priazeň 
občanov vo voľbách, ktorej kandidátku viedol bývalý pod-
predseda parlamentu Ján Ľupták. Združenie zobralo na svoju 
kandidačnú listinu zástupcov strany Úsvit na čele s poslancom 
Ivanom Hoptom. 

Kandidačné listiny odovzdal aj Ľavicový blok. Jeho voleb-
ným lídrom sa stal Jozef Kalman.  

Do čela kandidátky Strany demokratickej ľavice bol 
schválený jej predseda Ladislav Kozmon.  

Dostať sa do Národnej rady Slovenskej republiky sa stalo 
cieľom strany Prosperita Slovenska, ktorej predsedom je 
Alexander František Zvrškovec.  

Na čele kandidátky Slovenskej národnej koalície  bol 
Víťazoslav Móric.  

Agrárnu stranu Slovenska viedol do volieb jej predseda 
Jozef Vaškeba. 

Stranu občianskej solidarity starosta košickej mestskej 
časti Ťahanovce Cyril Betuš. 

www/tn.mesto.sk 
 
Hostiteľom ďalšieho pracovného stretnutia Združenia 

primátorov krajských miest Slovenskej republiky – K - 8 bolo 
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v dňoch 30. a 31. marca 2006 Mesto Trenčín. Okrem primá-
torov krajských miest sa tohto rokovania zúčastnili aj zástup-
covia Združenia samosprávnych krajov SK-8 a to predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček 
a predseda Združenia K-8 a predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Vladimír Bajan.  

Počas rokovania primátori vyjadrili počas trenčianskeho 
stretnutia prediskutovali : 
- Financovanie Združenia K-8,  
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní dane 

z príjmov územnej samospráve,  
- Otázka financovania školstva,  
- Kompetencia miest v oblasti mestskej hromadnej dopravy,  
- Vzdelávanie samosprávy krajských miest,  
- Stretnutie so zástupcami Združenia samosprávnych krajov 

SK-8.  
Pri tejto príležitosti sa uskutočnila dňa 31. marca 2006 

v obradnej sie-
ni Mestského 
úradu v Tren-
číne tlačová 
konferencia za 
účasti zúčast-
nených primá-
torov – Ing. 
Milana Benča 
z Prešova, Ing. 
Štefana Boš-
ňáka z Trna-
vy, Ing. Jána 

Slotu zo Žiliny, Ing. Andreja Ďurkovského z Bratislavy, 
Ing. Jána Králika z Banskej Bystrice a hostiteľa Ing. Bra-
nislava Cellera z Trenčína. Primátor Nitry Mgr. Ferdinand 

zľava – Ing. J. Králik, Ing. J. Slota, Ing. A. Ďurkovský, Ing. B. 
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Vítek a poverený zastupovaním primátora Mesta Košice Ing. 
František Knapík sa ospravedlnili. Z rokovania Združenia K-8 
bolo predložené toto komuniké : 

Združenie primátorov krajských miest konštatuje, že : 
1. skúsenosti po prvom roku aplikácie fiškálnej decentralizácie 

ukazujú tento systémový krok ako správny. Napriek tomu, 
že neboli kritériá nastavené z pohľadu primátorov krajských 
miest ideálne, všetky subjekty samosprávy majú príjem 
z podielu daní fyzických osôb vyšší, ako tomu bolo 
v minulých rokoch. Združenie primátorov krajských miest 
odporúča Vláde Slovenskej republiky pokračovať v spres-
ňovaní a prispôsobovaní kritérií rozdelenia podľa skutočne 
vykonávaných funkcií v sídlach aj na základe dôslednej 
analýzy výsledkov aplikácie jednotlivých kritérií rozde-
ľovania. 

2. Kým sa v praktickom uplatňovaní nepotvrdí objektívnosť 
týchto kritérií, odporúča Združenie primátorov krajských 
miest ponechať právnu formu tejto normy ako Nariadenie 
Vlády Slovenskej republiky. Takto zaručuje flexibilitu 
v možnosti nápravy prípadných drobných nedokonalostí. 
K navrhovanému schváleniu formou zákona pristúpiť až po 
dosiahnutí všeobecného konsenzu správnosti kritérií rozde-
ľovania.  

3.  Nárast normatívov pre rok 2006 o 3,8% v rámci základ-
ných škôl je nedostatočný. Je potrebné do nárastu norma-
tívov zohľadňovať minimálne medziročnú infláciu a zvý-
šenia rozhodnuté zákonmi, ako je napr. valorizácia miezd. 

4. Primátori krajských miest odmietajú navyšovanie finan-
čných prostriedkov formou dohadovacieho konania tým 
subjektom, ktoré nepristúpili k potrebným opatreniam. 
Združenie primátorov krajských miest to vníma ako 
potrestanie tých, ktorí racionalizačné opatrenia vykonali 
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a zvýšili efektívnosť vynakladania financií na prenesené 
kompetencie.  

5. Združenie primátorov krajských miest navrhuje, aby 
povinnosť uzatvárať zmluvy o výkone vo verejnom záujme 
a poskytnutí náhrady preukázanej straty mestskej hro-
madnej dopravy bolo zo Zákona č. 168/96 Z.z. o cestnej 
doprave (konkrétne § 15 a § 30) vypustené. Zmluvné 
vzťahy na mestskej hromadnej dopravy navrhujú primátori 
krajských miest uzatvárať na základe Obchodného zákon-
níka, to znamená dohodou dvoch partnerov – mesta a spo-
ločnosti, ktorá poskytuje služby v oblasti mestskej hro-
madnej dopravy v danom meste. Táto zmena zabezpečí vyš-
ie postavenie miest pri vyjednávaní o zmluvných pod-
mienkach. Súčasná právna úprava zabezpečuje väčšiu práv-
nu a ekonomickú ochranu druhej zmluvnej strane – do-
pravcovi. 
Trenčianske noviny 03.04.2006  
Info Trenčín 13.04.2006 
Pomocná evidencia 156/1/06, 176/1/06, 180/2/06 
 

Tohoročná mimoriadne dlhá a chladná zima zanechala na 
miestnych komunikáciách v Trenčíne svoju vizitku v podobe 
rôznych výtlkov na vozovkách aj chodníkoch a poruchách 
obrubníkov. Pre miestnu samosprávu to znamenalo signál na 
hlbšie siahnutie do mestskej pokladne na zvýšené investície do 
opráv a stavebnej údržby komunikácií. V roku 2006 opravu 
prác má Mesto Trenčín objednané u víťaza verejnej súťaže, 
bratislavskej akciovej spoločnosti Strabag. Od začiatku apríla 
2006 sa najprv poopravovali cesty na sídlisku Juh a potom cez 
Soblahovskú do centra a na Zámostie. Na stavebnú, zimnú a 
bežnú údržbu komunikácií pamätá rozpočet Mesta Trenčín 
každým rokom sumou vo výške okolo 15 miliónov Sk. Tento 
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rok nie je výnimkou, pretože na odstránenie výtlkov sa z tejto 
sumy vyčerpá zhruba 2 milióny Sk. 

 
Dňa 6. apríla 2006 Kongresové centrum hotela Tatra 

v Trenčíne bolo miestom odborného seminára pod názvom 
„Kvalita v samospráve – 2006“. V úvode moderátor Bra-
nislav Ondruš priblížil poslanie a cieľ podujatia, ktorým by 
prítomní predstavitelia samospráv z celého Slovenska na 
základe predchádzajúcich skúseností. V oficiálnom začiatku 
odborného seminára vystúpili :   
- splnomocnenec Vlády Slovenskej republiky pre decen-

tralizáciu verejnej správy Viktor Nižňanský, 
- zástupca občianskeho združenia Európske centrum manaž-

mentu Peter Vilim, 
- zástupca občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu 

Milan Ištván, 
- zástupkyňa S & K Managament Systems s.r.o.  Renáta 

Kiselicová.  
Prednášku na tému „Modely seba hod-

notenia EFQM a CAF predniesol Ing. 
Vladimír Votopek z Prahy. Podľa neho 
model CAF je jeden z mnohých možných 
metód a nástrojov, ktorý je použiteľný pri 
zlepšovaní výkonnosti a kvality výkonu ve-
rejnej správy. Je to jednoduchý nástroj 
umožňujúci organizácii vyhodnotiť jej čin-

nosť pomocou štrukturovaného súboru otá-
zok. 

Prednášku „Využitie benchmarkingu vo 
verejnej správe Českej republiky“ predniesla 
projektová manažérka Vzdelávacieho centra 
pre verejnú správu Českej republiky Ing. 
Jana Voldánová. Benchmarking je špe-

Ing. Vladimír Votopek 

Ing. Jana Voldánová 
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cifický proces merania, ktorý prispieva k dosiahnutiu kon-
kurenčnej výhody pre konkrétnu organizáciu. Je to proces 
neustáleho porovnávania a merania organizácie oproti iným 
organizáciam, ktoré vedú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti. 
Cieľom projektu benchmarketingu mest-ských úradov je 
identifikovať podpriemerné, priemerné alebo nadpriemerné 
hodnoty výkonnosti spracovania jednotlivých agend úradov. 
Znamená to nájsť naj-lepšie riešenie na zlepšenie vlastnej 
práce a kvality poskytovania verejných služieb. 

Prednášku „O procesnom riadení v Mestskom úradu 
v Malackách“ predniesol Marek Uhlíř z S & K Managament 
s.r.o. Ako kladné body hodnotenia boli – podnikateľský inku-
bátor,  spoločná obecná úradovňa, zavádzanie integrovaného 
informačného systému, kultúry, vytvorenie klientskej kance-
lárie, zákaznícky princíp, snaha o rozvoj manažérskych schop-
ností riadiacich pracovníkov, snaha o zmapovanie procesov 
a zavedenie procesného riadenia, otvorenosť myšlienke riešiť 
zoštíhlenie organizácie a katalóg služieb a činností. Ako zá-
porné boli vyhodnotené body – nebol zavedený systém me-
rania výkonnosti, nedodržiavanie stanovených smerníc, vyt-
vorenie klientskej kancelárie bez predchádzajúcej analýzy. 

Projekt zvyšovania kvality služieb v meste Trenčíne pred-
niesol primátor Ing. Branislav Celler. O systémoch mana-
žérstva informačnej bezpečnosti hovoril Vratislav Palička 
z RW TÛV Bratislava. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 199/1/06 
 
V súvislosti so sťažnosťami obyvateľov mesta Trenčín na 

rušenie nočného kľudu sa rozhodlo Mesto Trenčín zakúpiť 
prístroje na meranie hluku. Obsluhou týchto prístrojov bude 
poverený príslušník mestskej polície, ktorý by mal absolvovať 
príslušné školenie. Avšak ešte Úrad verejného zdravotníctva 
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v Trenčíne musí rozhodnúť či je mestská polícia kompetentná 
merať hluk, alebo musí byť ku spolupráci vyzvaný ústavu 
verejného zdravotníctva. Termín nákupu prístrojov na meranie 
hluku zatiaľ nie je známy, mesto však na tento problém 
vyčlenilo z rozpočtu 100 - tisíc Sk. Kompetenciami, ktoré sú 
potrebné pri obsluhovaní prístrojov na meranie hluku, dispo-
nujú už aj mestskí policajti. Zvuk je treba vedieť nielen merať, 
ale následne ho aj vyhodnotiť. Každý operátor tohto prístroja 
musí preukázať odbornú spôsobilosť, ktorá sa preukazuje 
skúškou pred odbornou komisiou Úradu verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky. Na základe tejto skúšky dostane 
osvedčenie, ktoré ho oprávňuje k meraniu hluku. 

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia  177/1/06 
 
Dňa 10. apríla 2006 si občania mesta Trenčín pripomenuli 

pietnym aktom pri Pamätníku umučených na Brezine 61. 
výročia oslobodenia mesta Trenčín. Pri smútočnom chorále 
položili delegácie samosprávnych orgánov Mesta Trenčín 
a Trenčianskeho samosprávneho kraja, politických strán 

a hnutí, spoločen-
ských organizácií 
škôl vence vďaky. 

V slávnostnom 
prejav primátor 
Mesta Trenčín 
Ing. Branislav 
Celler zvýraznil, 
že každá vojna vo 
svojej podstate je 
nezmyseľná. Naj-
viac bolesti a utr-

penia prináša nevinným ľuďom. I dnešným stretnutím na tom-
členovia SZPB v Trenčíne si uctili svojich bojových druhov 
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to mieste sme si prišli uctiť život tých, ktorí neváhali za 
slobodu svojej krajiny položiť svoj život. Pre 61 rokmi sme 
dostala vtedajšia generácia šancu pre nový začiatok. Žiaľ 
oslobodenie od nacizmu neprinieslo zmenu myslenia, rozho-
dovania a konania. Historická šanca zostala nevyužitá. Na-
miesto odhodlania nového slobodného začiatku bola nová ná-
dej premrhaná a podrobená ďalšej novej servilnej moci. Nová 
moc poriadok a mravnosť nedocielila. Posolstvo 10. apríla je 
dňom, keď dáva úctu a tichú spomienku, ale ospravedlnenie 
všetkým, ktorí verili v nový začiatok a bojovali zaň. Naša 
vďaka im patrí za oddanosť a najvyššiu obetu – život. nemalo 
by sa zabúdať, že mier a demokraciu sú veľmi krehké veci. 
Môžu sa rozbiť, keď sa stretnú tvrdohlaví ľudia. Keď zabud-
neme a odmietneme históriu, ktorú písali vlastnou krvou aj 
obete nacizmu. Na jeho príhovor nadviazal člen predsedníctva 
Mestskej organizácie Slovenského protifašistických bojovní-
kov v Trenčíne Pavol Liška, ktorý priblížil cestu oslobo-
diteľov od Moskvy do cez Trenčín do Berlína. Záver pietneho 
patril hymne Slovenskej republiky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 192/1/06 
 
V utorok 11. apríla 2006 navštívil Trenčiansky samo-

správny kraj prezident Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivan 
Gašparovič, CSc. V priestoroch úradu ho privítal predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol  Sedláček, 
MPH spolu s podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho 
kraja PaedDr. Jozefom Božikom, riaditeľom Úradu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušanom Lobotkom a 
zástupkyňou riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a vedúcou oddelenia právneho a správy majetku JUDr. 
Ľudmilou Sedláčkovou. Podľa prezidenta jeho cesta do 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nebola náhodná. Už po 
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voľbách prisľúbil, že sa postupne stretne nielen s vedením 
jednotlivých vyšších územných celkov, ale aj s ich posla-
neckým zborom. Po návšteve východného a stredného Slo-
venska navštívil trenčiansky región. Jeho hlavným zámerom 
návštev je vypočuť si názory a spoznať skúsenosti predsta-
viteľov samospráv i samotných poslancov, problémy jedno-
tlivých regiónov, ich silu,  možnosti rozvoja a objektivizovať  
tak reálne skutočnosti. Počas rokovania s vedením Tren-
čianskeho samosprávneho kraja sa prezident Slovenskej re-
publiky doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc. oboznámil so 
situáciou v regióne, ktorý historicky patrí k najsilnejším na 
Slovensku. Zaujímal sa o zamestnanosť, školstvo, zdravot-
níctvo, dopravnú infraštruktúru, o čerpanie zdrojov z Eu-
rópskej únie a o ďalší strategický rozvoj. Predstavitelia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja upriamili pozornosť na pre-
trvávajúce problémy, najmä na nevysporiadané pozemky pod 
cestami 2. a 3. triedy a ich nevyhovujúci stav a na nevyh-
nutnosť dokončenia rýchlostnej komunikácie R2, plánovanej 
od hranice s Českou republikou do Bánoviec nad Bebravou a 
Prievidze s napojením na R1 pri Žiari nad Hronom a na ďalšie 
skutočnosti, súvisiace najmä s fiskálnou decentralizáciou. 
Prezident sa potom stretol s poslancami Trenčianskeho samo-
správneho kraja v Galérii M. A. Bazovského a na záver sa 
uskutočnila tlačová konferencia. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. apríla 2006 
navštívil Trenčiansku univer-
zitu Alexandra Dubčeka ko-
misár Európskej únie Ing. 
Ján Fígeľ. Okrem stretnutia 
s vedením univerzity sa stre-
tol aj s jej študentmi, kde v 
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prednáške na aktuálnu tému „Spoločnosť založená na poz-
natkoch – výzva pre Slovensko“ sa dotkol čoraz viackrát 
zvýrazňovanej potreby v európskom rozsahu, ktorým je celo-
životné vzdelávanie. V nasledujúcej dekáde rokov sa pred-
pokladá, že viac než dve tretiny nových vznikajúcich pracov-
ných miest budú určené pre vysokokvalifikovanú pracovnú 
silu. Tým vznikne ešte vyšší tlak na ďalšie doplňovanie vyso-
koškolského vzdelávanie a kvalitu vzdelania na Slovensku ako 
aj v okolitých štátoch. Znamená to, že ukončením vysokej 
školy sa vzdelávanie nekončí, ale bude pokračovať ďalej, pre-
tože vývoj takmer vo všetkých vedných odboroch rýchlo na-
preduje a ten, ktorý sa tomuto trendu neprispôsobí, bude 
stagnovať. Slovensko potrebuje do svojho strategického 
rozvojového plánu postaviť vzdelávanie, vedu a výskum do 
centra svojho ďalšieho napredovania. Vtedy Slovensko mno-
honásobne získa finančne, ale aj ľudsky. Prístup k vzdelaniu a 
jeho kvalita stá-
vajú stále viac 
faktormi konku-
rencieschopnosti 
celej spoločnosti. 
Zaujímavá bola 
čerstvá informá-
cia, že Európska 
únia v prvom 
aprílom týždni 
politicky doho-
dla na sedem-
ročnom finančnom výhľade, v rámci ktorého sa vytvárajú 
konkrétne a dobré predpoklady aj pre účasť slovenských in-
štitúcií na vzdelávacích a výskumných programoch únie. Zo 
štatistík Európskej únie podľa Jána Fígeľa vyplýva, že neza-
mestnanosť u absolventov vysokých škôl je na úrovni 5 % a 
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menej, u stredoškolákov je to viac ako 9 % a s nedostatočným 
vzdelaním nezamestnanosť výrazne narastá. Vzdelávanie na 
slovenských univerzitách by malo byť financované nielen z 
verejných študentskými poplatkami a súkromným sektorom 
vyhlásil eurokomisár pre vzdelávanie Ing. Ján Fígeľ. Podľa 
neho Slovensko viditeľne zaostáva vo financovaní školstva, 
vedy a výskumu. No okrem zvýšenia verejných zdrojov po-
trebujú univerzity aj hospodársky sektor ako partnerov. Vzde-
lanie je najlepšia investícia, preto Európska komisia podporuje 
partnerstvo univerzít a súkromného sektora. Spoločnosť si 
musí uvedomiť, že vysoká škola nie je len úsek života, ale 

súčasť verejného života. Študentské 
poplatky nie sú asociálne v kom-
binácii s kvalitným sociálnym za-
bezpečením. Jeho stanoviská doplnil 
rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD., že poplatky uni-
verzity nespasia, ale budú mať 
vplyv na kvalitu školstva, keď 
platiaci študent bude zodpovednejší. 
Všetky krajiny únie pripravujú stra-
tégiu celoživotného vzdelávania. 

Slovensko sa podľa Figeľových slov rozhodlo zvýšiť objem 
financií na vzdelanie a výskum do konca desaťročia na 1,8% 
HDP, keď momentálne vynakladá 0,89% na vzdelanie a 
0,53% HDP na výskum. Toto rozhodnutie korešponduje aj 
s rozhodnutím Európskej únie, ktorá sa tiež rozhodla zvýšiť 
objem financií na vzdelanie a výskum. Na novinársku otázku 
či väčší počet vysokých škôl na Slovensku nezníži kvalitu 
štúdia eurokomisár Ján Figeľ sa vyjadril, že sú to zbytočné 
obavy. Je potrebné zvyšovať dostupnosť vzdelávania s pre-
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hlbovaním kvality na univerzitách, preto nezáleží koľko máme 
univerzít, ale aké ich máme. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 22. apríla 2006 sa uskutočnil v Kultúrnom stredisku 

Dlhé Hony Trenčín – Kongres krajskej organizácie Aliancie  
nového občana, na ktorom sa medzi delegátmi zúčastnil 
predseda Aliancie  nového občana Pavol Rusko a generálny 
sekretár Aliancie  nového občana Magda Krasulová. Krajský 
kongres bol predprípravným rokovaním pred Republikovým 
kongresom Aliancie nového občana v Banskej Bystrici                
14. mája 2006. Aliancie  nového občana vyčlenila z financií 
určených na volebnú kampaň pre voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky 2006 jeden milión Sk.  

www/tn.mesto.sk 
 
Jedinečný projekt „Dni Slovenska v Bruseli“ sa uskutočnil 

v termíne od 24. apríla do 12. mája 2006 pri príležitosti dru-
hého výročia členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a 
NATO a prvého výročia otvorenia Domu  slovenských re-
giónov v Bruseli. Hlavným cieľom projektu „Dni Slovenska v 
Bruseli“ bolo prostredníctvom odborných a kultúrnych po-
dujatí predstaviť rozvoj a významný potenciál Slovenska a 
jeho regiónov. Projekt mal zároveň prispieť k získaniu po-
zornosti európskych inštitúcií, zastúpení a partnerov v kľú-
čovom období programovania štrukturálnych fondov na ob-
dobie 2007 - 2013. Z tohto dôvodu sa konala medzinárodná 
konferencia „Slovenské regióny – ich perspektívy, možnosti a 
potenciál pre rast a zamestnanosť – súčasný stav”, na ktorej 
diskutovali predstavitelia Európskej komisie s členmi vlády 
Slovenskej republiky a slovenských regiónov o vyhliadkach a 
potenciáloch slovenských krajov. Išlo o fórum, na ktorom 
mohol nájsť partnerov pre spoluprácu na budúcich projektoch. 
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Konferencia vyvrcholila slávnostným otvorením výstavy 
umeleckých diel „Slovenské umenie z regiónov“. Okrem toho 
sa prezentovala slovenská kultúra prostredníctvom hudobných 
a tanečných vystúpení slovenských umelcov, výstavou 
umeleckých diel zo slovenských regiónov, výstavami foto-
grafií, premietaním slovenských filmov, ako aj oblečením 
bruselskej sošky chlapčeka Manneken Pis do slovenského 
regionálneho kroja. Tento jedinečný projekt bol slávnostne 
otvorený večer 24. apríla 2006 koncertom opernej speváčky 
Adriany Kučerovej – predstaviteľky najmladšej generácie slo-
venských operných spevákov a predstavením Baletu štátneho 
divadla v Košiciach. V ďalších hudobných vystúpeniach sa 
prezentovali mladí umelci z regiónov – mladá jazzová speváč-
ka Zuzana Vlčeková, gitarista Roman Mečiar a slovenské 
akapelové kvarteto JORS. Okrem toho hostia mohli lepšie 
spoznať a „ochutnať“ Slovensko a jeho regióny v troch infor-
mačných stánkoch. Dni Slovenska v Bruseli boli organizované 
Domom slovenských regiónov, ktorý zastupoval osem sloven-
ských samosprávnych krajov - Banská Bystrica, Bratislava, 
Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina, Výborom 
regiónov a Stálym zastúpením Slovenskej republiky pri 
Európskej únii, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri 
Belgickom kráľovstve, stálou delegáciou Slovenskej republiky 
pri NATO, Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky; 
slovenskými poslancami Európskeho parlamentu, podpred-
sedom vlády Slovenskej republiky Pavlom Csákym, členom 
Európskej komisie a Slovenskej katolíckej misie v Bruseli Já-
nom Figeľom. Na otvorení sa zúčastnil aj predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH, zástupkyňa riaditeľa Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja JUDr. Ľudmila Sedláčková a poslanec Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a prodekan Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Jozef Habánik 
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PhD.,  ktorý mal prednášku na tému „Implementácia stratégie 
zamestnanosti v Trenčianskom kraji“. Na sprievodnej výstave 
sa predstavili svojimi prácami maliari, keramikári, drotári, 
čipkárky a ďalší ľudoví umelci. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 24. apríla 2006 navštívila mesto Trenčín ministerka 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ing. 
Iveta Radičová. Na jej na pracovnom výjazde zaujímalo 

využívanie alter-
natívnych možnos-
tí poskytovania so-
ciálnych služieb v 
domovoch dô-
chodcov, hospici, 
detských domo-
voch a Materskom 
centre Srdiečko. 
Jej prvé zastavenie 
v Trenčíne patrilo 
Domu dôchodcov 

na Lavičkovej v Trenčíne, kde diskutovala o zmenách v systé-
me sociálneho zabezpečenia, v početných diskusiách s ob-
čanmi reagovala na aktuálne sociálne problémy v regióne. 
Zistila, že azda jediným väčším problémom dôchodcov v tom-
to zariadení sú nízke dôchodky a občasný pocit osamotenosti, 
plynúci zo sporadických návštev príbuzných. Ľudí zaujímala 
predovšetkým valorizácia dôchodkov a možnosti zosúladenia 
materských povinností s plnohodnotným následným zapoje-
ním sa matiek do pracovného života. Najúžasnejšie stretnutie 
zažila dopoludnie v Materskom centre Srdiečko, kde sa stretla 
s mladými mamičkami a ich deťmi. Pri rozhovore vyzdvihla, 
že čoraz väčší počet podobných zariadení dokáže plno-

ministerka Ing. I. Radičová sprevádzaná primátorom Ing. B. 
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hodnotne fungovať vďaka viac zdrojovému financovaniu, 
využívajúc tak prostriedky z rozpočtu štátu, ako aj financie od 
z rozpočtu mesta a miestnych podnikateľských subjektov. Po 
návšteve trenčianskeho hospicu Refugium skonštatovala, že 
toto zariadenie je aj na európske pomery nadštandardné. 
Pôvodne plánovaný čas návštevy Detského mestečka v Zla-
tovciach sa neočakávane predĺžil. Situácia v tomto zariadení, 
v ktorom existuje zvláštna forma koexistencie dospelých 
z deťmi, ktorú súčasná slovenská legislatíva nepozná. I na-
priek ministerským návštevám, poslaneckým prieskumom, 
táto neštandardná si-
tuácia sa doteraz ne-
riešila. K prvým rie-
šeniam sa odhodlali 
kompetentní až po 
prepuknutí viacerých 
škandáloch v roku 
2004 o preukázateľ-
nom zneužívaní detí 
od sexuálneho až po 
pracovné. Podľa nej 
panujú medzi jednotlivými rodinami hádky, poštvávanie detí 
proti sebe a zneužívanie detí od sexuálneho až po pracovné. V 
domove je situácia, akú naša legislatíva nepozná. Nie je to 
profesionálna rodina, ani pestúnstvo a ani vychovávateľstvo. 
O zázračnom riešení výchovy detí v detských domovoch sa 
hovorilo len za socializmu. V domove sú bunky, kde sa 
vychovávatelia starajú o deti, no nie je to klasická rodina. 
Vychovávatelia nežijú s týmito deťmi, ale separovane v byte s 
vlastnou rodinou. Podľa ministerky momentálna situácia robí 
efekt ghetta. Sú tam deti, ktoré neboli v živote nakupovať, 
povedala ministerka. Podľa jej slov by sa mal domov pre-
transformovať na klasický detský domov skupinového typu, 

Ing. I. Radičová si pozorne vypočula riad. Materského centra v Trenčíne 
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mestečko by sa malo taktiež otvoriť a stať sa súčasťou mesta. 
Ministerka ďalej povedala, že Slovensko potrebuje urýchlene 
prijať nový zákon o sociálnych službách, ktorý zabráni tomu, 
aby deti boli po dovŕšení plnoletosti z domova prepustené a 
odkázané len samy na seba. Mrzí ma, že hovorím o pripra-
vovanom zákone o sociálnych službách. Mojím rozhodnutím 
nebolo, že budú predčasné voľby a legislatívne úpravy zostali 
neukončené. Prepusteným deťom by mali byť k dispozícii 
rôzne typy chráneného, sociálneho bývania. Podporuje sa 
systém náhradných rodín. Ministerka vyslovila presvedčenie, 
že najlepšie fungujú tie sociálne zariadenia pre odkázaných 
ľudí, v ktorých manažment dokáže zvládnuť nedostatok pre-
vádzkových prostriedkov kombináciou dotácií zo štátnych 
zdrojov, s príspevkami zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie a tiež finančnou pomocou od miestnych sponzorov z 
podnikateľského prostredia.  

Vlastné poznámky  
 
V Kultúrno-metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne sa uskutočnila dňa 25. apríla 2006 konfe-
rencia Oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov Trenčín. Delegáti na rokovaní hodnotili 
svoju činnosť, za predsedu organizácie opäť zvolili Ing. 
Tomáša Šveca. Podľa predsedu Oblastného výboru sa orga-
nizácia v budúcnosti nechce uspokojiť len s organizovaním 
spomienkových slávností pri pamätníkoch 2. svetovej vojny. 
Svoj program chcú protifašistickí bojovníci zamerať najmä na 
boj proti všetkým prejavom neofašizmu, neoľudáctva, rasiz-
mu, etnickej nenávisti, nacionálneho a akéhokoľvek iného 
pravicového extrémizmu, xenofóbie, intolerancii. Pre členov 
organizácie je to téma dňa a životných skúseností priamych 
účastníkov protifašistického odboja počas druhej svetovej 
vojny. Vo väčšej miere sa členovia zväzu chcú starať o 
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dôstojnú starobu a dožitie ešte žijúcich odbojárov. Švec upo-
zornil, že je našou povinnosťou, aby sa zlepšilo spoločenské 
postavenie ešte žijúcich odbojárov a uznanie v miestach ich 
trvalého bydliska, ale aj v celom kraji a na celom Slovensku. 
V Trenčíne sa v auguste 2006 uskutoční zjazd Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov. 

Trenčianske noviny 03.05.2006  
 
Dňa 26. apríla 2006 rokovali poslanci Trenčianskeho samo-

správneho kraja na svojom treťom zasadnutí krajského zastu-
piteľstva. Z prijatých prerokovaných bodov najviac zaujali : 
1. schválenie záverečného účtu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za rok 2005; 
2. zriadenie Centra sociálnych služieb v Novom Meste nad 

Váhom; 
3. schválenie Trenčianskeho samosprávneho kraja za člena 

združenia ôsmych samosprávnych krajov; 
4. schválenie projektu Partnerstvá pre rozvoj regionálnej poli-

tiky na úrovni NUTS  2 Západné Slovensko; 
5. schválenie Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Tren-
čianskym samosprávnym krajom a regiónom Yunfu so sí-
dlom v Yunfu v Čínskej ľudovej republike; 

6. schválenie správy o ročnom zúčtovaní zálohových platieb 
zmluvným dopravcom Slovenskej autobusovej dopravy 
Trenčín a Slovenskej autobusovej dopravy Prievidza, ktoré 
sa im v roku 2005 poskytovali z rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja; 

7. schválenie výročnej správy o hospodárení Správy ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2005, plán 
opráv ciest 2. a 3 triedy Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja dodávateľským spôsobom na rok 2006 a potreba opráv 
ciest 2. a 3. triedy Trenčianskeho samosprávneho kraja v 
období rokov 2007 a 2008; 
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8. schválenie správy o zdravotníckych zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja za rok 2005. 
Na záver rokovania primátor mesta Nováky a bývalý župný 

poslanec Ing. Dušan Šimka sa na rokovaní zastupiteľstva 
Trenčianskeho samosprávneho kraja postaral o rozruch, keď 
požiadal o vystúpenie, v ktorom obvinil ich kolegu poslanca a 
generálneho riaditeľa podniku Novácke chemické závody 
Ľuboša Beňa z arogancie, klamstiev a zneužívania svojej 
funkcie, keď ako riaditeľ zneužíva podnikový časopis che-
mických závodov, v ktorom ho opakovane diskredituje. Ľuboš 
Beňo podľa neho časopis zneužil aj v kampani pred novem-
brovými župnými voľbami. Ľuboša Beňu vo voľbách zvolili 
a Ing. Dušan Šimka neuspel. Ľuboš Beňo poslancov počas 
vystúpenia Dušana Šimku vyzýval, aby spolu s ním opustili 
sálu. Na chodbe novinárom povedal, že ide o spor ťahajúci sa 
od roku 2002, keď chemické závody odmietli financovanie 
nováckeho futbalu. Primátor Ing. Dušan Šimko vtedy samo-
voľne previedol daň z nehnuteľností, ktorú podnik zaplatil na 
účet futbalového klubu a opätovne žiadal doplatenie dane za 
2,5 milióna Sk, tvrdil Ľuboš Beňo. Dušan Šimka podľa neho 
naopak diskredituje jeho a zneužíva na to mestskú televíziu, 
podľa jeho vyjadrenia tvrdí, že sme tunelári, perieme špinavé 
peniaze a robíme daňové podvody, či vyústilo vo viacerých 
trestných oznámeniach. Ľuboš Beňo chce podať pre toto 
vystúpenie Dušana Šimku žalobu na súd. Podľa trenčianskeho 
župana MUDr. Pavla Sedláčka, MPH ide o spor riaditeľa 
závodu a primátora, ktorý by sa mal riešiť inde, a nemalo by 
sa doň zaťahovať zastupiteľstvo, ktoré nemá do sporu ako 
vstúpiť. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 208/1/06 
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Na 21. riadnom 
zasadnutí Mest-
ského zastupiteľ-
stva v Trenčíne 
v tomto volebnom 
období privítal dňa 
27. apríla 2006 vo 
veľkej zasadačke 
mestského úradu 
primátor Mesta 
Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler 22 

členov poslaneckého zboru. Chýbali ospravedlnení Vladimír 
Poruban, Ing. Róbert Lifka a Ing. Július Homola. V úvode ro-
kovania vystúpila poslankyňa Oľga Löbbová, štatutárna 
zástupkyňa občianskeho združenia Centrum pre rodinu 
a oznámila, že k 31. máju 2006 sa vzdáva poslaneckého man-
dátu. V odôvodnení tohto kroku okrem iného uviedla, že 
splnila všetko, čo voličom na začiatku volebného obdobia sľú-
bila a nevidí dôvod ďalšieho zotrvania na tomto poste. Tlaky 
vyvíjané na jej osobu v poslednom období zhodnotila ako do-
brú školu života. Vzápätí požiadal o vyjadrenie politického 
vyhlásenia poslaneckého klubu Kresťansko-demokratického 
hnutia poslanec PhDr. Marián Kvasnička, ktorý uviedol, že 
Kresťansko-demokratické hnutie sa dištancuje od činnosti 
občianskeho združenia Centrum pre rodinu a sociálneho domu 
Krištof. Požiadal, aby verejnosť nespájala Kresťansko-
demokratické hnutie s menom Oľga Löbbová, ktorá nie je jeho 
členkou a zdôraznil, že Kresťansko-demokratické hnutie sa 
nedištancuje do riešenia sociálnych problémov na území 
mesta. V rámci majetkových prevodov poslanci schválili : 
- predaj málo využívaného pozemku v priestore medzi Ulicou 

Sadovou a Ulicou Kragujevských hrdinov spoločnosti Ar-
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man Intech reality zo Serede za 14.703.500.- Sk, čo pred-
stavuje sumu 3.500,- Sk za 1 m2. Investor tu chce vybu-
dovať polyfunkčný objekt pozostávajúci z hotela, dvoch 
polyfunkčných obytných domov a parkovacích miest pod 
celým objektom; 

- predaj zdravotného strediska na Ulici Halalovka od 1. júla 
2006 spoločnosti Bio-Fit, s.r.o. Trenčianske Teplice 
15.551.000,- Sk; 

- kúpu časti budovy Slovenskej sporiteľne – kino Moskva, 
priestor bývalého biliard klubu, vstupných a výstupných 
priestorov za 6.519.889,- Sk 

Poslanci schválili : 
- záverečný účet Mesta Trenčín za rok 2005, ktorý dosiahlo 

k 31. decembru 2005 kladný hospodársky výsledok vo 
výške 41.828.638 Sk. Bež-ný rozpočet predstavoval 
k tomuto dátumu prebytok vo výške 36.411.000 Sk, 
kapitálový rozpočet dosiahol schodok 127.215.000 Sk. 
Tento schodok bol krytý prijatým úverom a prevodom 
z mimorozpočtových zdrojov v celkovej výške 133.182.000 
Sk. Celkové príjmy mesta za rok 2005 predstavovali čiastku 
814.003.000 Sk, z toho bežné príjmy boli vo výške 
672.641.000 Sk a kapitálové príjmy vo výške 141.362.000 
Sk. Celková výška výdavkov mesta za rok 2005 predstavuje 
904.807.000 Sk, z toho bežné výdavky boli vo výške 
636.230.000 Sk a kapitálové výdavky vo výške 268.577 000 
Sk. Pri rozdelení hospodárskeho výsledku sa musel znížiť 
kladný hospodársky výsledok mesta o 773.088 Sk, teda 
o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu z roku 
2005. Desať percent z výšky hospodárskeho výsledku, t.j. 
4.105.555 Sk sa v zmysle zákona previedol do rezervného 
fondu a zvyšok sa prevedie do príjmov rozpočtu mesta 
v roku 2006 v rámci prevodov z mimorozpočtových fondov, 
povedal vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu 
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v Trenčíne Ing. Ľubomír Štefánik. Vykázaná strata Spoloč-
ného obecného úradu v Trenčíne v roku 2005 vo výške 
90.348 Sk bude financovaná prevodom z rezervného fondu 
spoločného obecného úradu. K záverečného účtu Mesta 
Trenčín za rok 2005 sa vyjadrila aj nezávislá audítorka Ing. 
Marta Tóthová. Vo svojej správe okrem iného konštatuje, 
že účtovná uzávierka vyjadruje verne vo všetkých význam-
ných súvislostiach finančnú situáciu Mesta Trenčín k 31. 
decembru 2005 a výsledky jeho hospodárenia sú v súlade 
s platnou legislatívou. Mestská rada prerokovala Záverečný 
účet Mesta Trenčín za rok 2005 a rozdelenie hospodárskeho 
výsledku Mesta Trenčín a Spoločného obecného úradu 
v Trenčíne a odporučila poslancom Mesta Trenčín schváliť 
na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa               
27. apríla 2006. 

- zvýšenie rodičovského príspevku na čiastočnú úhradu ná-
kladov spojených s hmotným zabezpečením dieťaťa v ma-
terskej škole z 300,- Sk na 350,- Sk, 

- 2. etapu rekultivácie skládky odpadu v Zámostí. Prácami 
poverilo Považskú odpadovú spoločnosť, ktorá sa stal 

víťazom súťaže na 
nakladanie a likvi-
dáciu komunálneho 
odpadu na území 
mesta, Poslanci nes-
chválili pre seba 
mimoriadne odme-
ny za rok 2005, na-
koľko dostávajú od-
meny podľa schvá-
leného poriadku od-

meňovania. 
Pomocná evidencia 221/1/06, 229/1/06 

zľava poslanci G. H ubínska, Ing. Š. Sikorčin, O. Löbbová 
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Dňa 28. apríla 

2006 v obradnej 
miestnosti Mesta 
Trenčín podpísali 
primátor Mesta Tren-
čín Ing. Branislav 
Celler a generálny 
riaditeľ Výstaviska 
Trenčín mesto módy 
Ing. Emil Dobiáš 
Zmluvu o spolupráci 
medzi Výstaviskom 

Trenčín mesto módy a Mestom Trenčín. Na podpise sa zúčast-
nili vedúca Útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne 
Mgr. Renáta Kaščáková, obchodný riaditeľ Výstaviska Tren-
čín mesto módy Ing. Vladimír Mráz a z oddelenia marketigu 
Výstaviska Trenčín mesto módy Ing. Pavol Hozlár. 

Vlastné poznámky 
 
Mestský úrad v Trenčíne má ako 

v prvom krajskom meste na 
Slovensku vytvorený, zdokumento-
vaný, zavedený a udržiavaný sys-
tém manažérstva kvality v súlade 
s požiadavkami normy ISO 
9001:2000 a trvalo zlepšuje jeho 
výkonnosť. Počas tlačovej konfe-
rencie dňa 26. apríla 2006 certifikát 
kvality ISO 9001:2000 odovzdal 
primátorovi Trenčína Ing. Bra-
nislavovi Cellerovi líder auditorov 
spoločnosti BVQI Slovakia s.r.o. Ing. Ján Pisoň. Stalo sa tak 

Ing. Branislav Celler a Ing. Emil Dobiáš potvrdzujú zmluvu stiskom ruky 
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preto, lebo Mestský úrad v Trenčíne má stanovené a preverené 
vzájomné pôsobenie medzi všetkými procesmi vplývajúcimi 
na kvalitu poskytovaných produktov a zlepšovanie výkonnosti 
systému manažérstva kvality. Nadväznosť procesov bola 
stanovená v jednotlivých smerniciach primátora pomocou 
identifikácie vstupov a výstupov. Definovali sa vstupy a výs-
tupy so stanovením zodpovedností ich včasného dodávania, 
ako aj kritériá a metódy potrebné na zaistenie efektívnej 
realizácie a riadenia týchto procesov. Systém manažérstva 
kvality bol aplikovaný len na útvary Mestského úradu v Tren-
číne, kanceláriu primátora a kanceláriu prednostu mestského 
úradu a netýka sa mestského zastupiteľstva, mestskej rady, 
komisií mestského zastupiteľstva, výborov mestských častí, 
zástupcu primátora, obchodných spoločností, primátora mesta, 
dlhodobo uvoľneného poslanca, mestskej polície a spoločného 
obecného úradu. Všetky procesy boli zdokumentované 
v smerniciach primátora a sú monitorované prostredníctvom 
sledovania ukazovateľov výkonnosti procesov, v rámci analýz 
a vyhodnocovania procesov. Na zlepšovanie procesov sa 
využívajú zistenia auditov, výsledky analýz a vyhodnocovania 
procesov, nápravné a preventívne činnosti, výsledky z pres-
kúmania systému manažérstva kvality manažmentom, výs-
ledky z prieskumu spokojnosti klientov. Rámec pre zlepšo-
vanie procesov obsahuje politika kvality, nástrojom zlepšo-
vania procesov sa stali aj ciele kvality a preventívne opatrenia. 
V prípade externého zabezpečenia realizácie procesov alebo 
ich častí je s príslušným dodávateľom uzatvorená zmluva 
v zmysle platnej legislatívy. Riadenie externe zabezpečova-
ných procesov konkrétne popisujú smernice primátora, kto-
rých sa takáto forma zabezpečenia týka. Vedenie mestského 
úradu prezentuje pripravenosť a záväzok zabezpečovať a per-
manentne zlepšovať všetky procesy vplývajúce na kvalitu 
produkcie v súlade s normou ISO 9001:2000 a tak plniť po-
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žiadavky klientov, legislatívne požiadavky a trvalo zvyšovať 
spokojnosť všetkých klientov – obyvateľov Mesta Trenčín. 

Info Trenčín 11.05.2006  
Pomocná evidencia 219/1/06, 250/1/06 
 
Mesto Trenčín sa opäť dôsledne pripravilo mimoriadne 

atraktívnym programom na oslavy 1. mája, aby si tak dôstojne 
pripomenulo výročie vstupu do Európskej únie. Tento raz však 
do priebehu osláv zasiahlo nepriaznivé počasie. Kým ešte              
30. apríla 2006 dážď visel na vlásku, podarilo sa na  Miero-

vom námestí ovenčiť 
máj členmi detského fol-
klórneho súboru Kubran 
a Radosť za sprievodu 
dychovej hudby Opato-
vanky bez jedinej dážďo-
vej kvapky. Túto veľko-
lepú schow sledovalo ve-
ľa malých a veľkých 
návštevníkov centra 

mesta. Po postavení mája sa časť dospelých návštevníkov pre-
sunula k vodníkovi Valentínovi, kde sa konala májová 
veselica až do polnoci. Na  prvého mája sa spustil najprv slabý 
májový dáždik a v čase ofi-
ciálneho začiatku o 10,00 hod, 
keď bol plánovaný majálesový 
sprievod, už bola riadna leja. 
I napriek tomuto nečasu Tren-
čiansky dychový orchester za 
dirigovania J. Kalu koncerto-
vaním zahrial stuhnutých náv-
števníkov na Mierovom a skupina historického šermu Wagus 
a Normani, brušné tanečnica Džamal  Bahar Sultana, 
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Komedianti na káře, dvorné dámy zo Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne, deti z folklórneho súboru Kornička, žongléri prešli 
Mierovým námestím. Na javisku potom dychový orchester 

vystriedali Komedianti na 
káře z Brna žonglérskou 
schow postavenej na pod-
pichovaní dvoch kaukliarov. 
Ďalší program na javisku 
Mierového námestia sledo-
valo po obede sledovalo mi-
nimálny počet divákov. Čo 
nikto nečakal, že tesne pred 
večerným programom, ktorý 

usporiadatelia vyčlenili koncertu legendárnej dychovej 
formácie Bobanovi Markovi-
čovi, sa nebo zrazu vyčistilo 
a slniečko sa oprelo hradieb 
Trenčianskeho hradu. No, ale 
to, čo ukázali títo muzikanti 
bolo neskutočné. Celé námes-
tie tancovalo do neskorého ve-
čera. Takýto bol tohoročný 
prvý máj. 

Vlastné poznámky 
 
Len rok vydržalo moderné logo Trenčína vo svojom 

pôvodnom tvare. Na žiadosť autora loga Emila Drličiaka zo 
Žiliny došlo k niektorým zmenám. Autor loga nahradil 
asymetricky umiestnený červený štvorec, ktorý má 
symbolizovať hrad, trojuholníkom so zaoblenou hranou. 
Upravil aj šírku dvoch vlnoviek. Zmeny v logu nepovažuje 
primátor Ing. Branislav Celler za problém, pretože nestratilo 

Trenčiansky hrad sa osvetlil žiarom zapadajúceho slnka 

na javisku amfiteátra vládol Boban Markovič 
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svoj základný charakter a vizuál. Drobné úpravy prišli v etape 
prípravy dizajn manuálu mesta.  

Trenčianske noviny 03.05.2006  
 
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra získala dve 

ocenenia za svoju činnosť. Spomedzi 32 agentúr pôsobiacich 
na Slovensku obsadila druhé miesto v celkovom poradí a 
zároveň ju vyhodnotili ako najlepšiu agentúru v oblasti 
prípravy projektov za rok 2005. Ocenenie prevzal jej riaditeľ 
Ing. Stanislav Dreisig na 5. ročníku výstavy For Región, 
zameranej na regionálny rozvoj a energetickú efektivitu 
usporiadanú pod záštitou Ministerstva výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, usporiadanú v 
dňoch 2. - 5. mája 2006 v Banskej Bystrici. Súčasťou 
sprievodného programu výstavy bola i konferencia s názvom 
„Európske fondy pre Slovensko“, ktorá rekapitulovala dosiah-
nuté výsledky v oblasti čerpania Eurofondov na Slovensku. 
Účastníci konferencie diskutovali aj na tému prípravy Národ-
ného strategického referenčného rámca na roky 2006-2013, 
ktorý výrazne ovplyvní smer ďalšieho čerpania Eurofondov. 
Minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republi-
ky Ing. Lászlo Guyrovský v závere prvého dňa konferencie 
slávnostne vyhlásil výsledky hodnotenia regionálnych 
rozvojových agentúr z Integrovanej siete a za činnosť v roku 
2005 ocenil najlepšie agentúry. Agentúry hodnotili za jedno-
tlivé úlohy a podľa bodového ohodnotenia stanovili celkové 
poradie agentúr. 

Trenčianske noviny 10.05.2006  
Pomocná evidencia 246/2/06 

 
Dňa 3. mája o 10,00 hodine sa uskutočnila v salóniku 

reštaurácie Maritim na trenčianskej krytej plavárni tlačová 
konferencia Hnutia za demokraciu. Líder strany Ing. Miroslav 
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Maxon oznámil, že 
tlačová konferencia 
sa koná pri príleži-
tosti oficiálneho 
otvorenia krajskej 
kancelárie Hnutia za 
demokraciu v Tren-
číne. Hlavným cie-
ľom Hnutia za de-
mokraciu bude reš-
pektovanie a presa-

dzovanie záujmov a potrieb všetkých troch generácií. Snahou 
bude vybudovať základy pre lepšiu budúcnosť  mladých, 
umožniť sebarealizáciu strednej generáciu a dôstojný život pre 
staršiu generáciu. Hnutie ide do parlamentných volieb pod 
heslom „Myslíme národne, cítime sociálne !“ Na tlačovej kon-
ferencii predstavil aj ďalších 
kandidátov Hnutia za de-
mokraciu z Trenčianskeho 
okresu vo voľbách do Ná-
rodnej rady Slovenskej re-
publiky v roku 2006 Ing. Jo-
zefa Tuchyňu, PhDr. Evu 
Garajovú, Ing. Milana Se-
dláčka, Jozefa Gašparíka, 
Ing. Adrianu Grenčíkovú, 
PhD. Predpokladá sa, že hnutie splní svoj cieľ, získať 9 % 
hlasov vo voľbách. V diskusii vystúpil aj Ing. Jozef Tuchyňa, 
ktorý kritizoval činnosť Vlády Slovenskej republiky, keď ne-
plní Model 2010 v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky. Ďalej uviedol, že každý minister má svoje pro-
gramy, že ozbrojené sily nie sú pripravené na boj proti 
terorizmu, bola nezmyseľnosť presunu vojsk z Trenčína do 

zľava – PhDr. Eva Garajová, Ing. J. Tuchyňa, Ing. M. Maxon, Ing. A. Grenčíková 

Ing. Miroslav Maxon 
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Nového Mesta n/Váhom, čo má za následok zníženie prie-
mernej mzdy v Trenčíne. Poobede na Mierovom námestí sa 
predstavil s hodinovým koncertom hosť hnutia známy huslista 
Ján Berky Mrenica ml. so svojím kolektívom. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 235/1/06, 239/1/06 
 
Dňa 3. mája 2006 Kongregačná sála Trenčianskeho múzea 

bola miestom slávnostného stretnutia najlepších hasičov Tren-
čianskeho kraja pri príležitosti sviatku sv. Floriána, ktorý je 
patrónom hasičov. V úvode slávnostného príhovoru riaditeľ 
Riaditeľstva krajského hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne plukovník Ing. Michal Jurdík konštatoval, že 
práca hasičov je čoraz pozornejšie sledovaná aj v médiach a to 
hlavne o zásahoch pri požiaroch, živelných pohromách, do-
pravných nehodách a poskytovaní technickej pomoci našim 
spoluobčanom. Tieto skutočnosti, ale najmä profesionalita vy-
konaných zásahov a ľudský prístup k postihnutým ovplyvňuje 
priaznivé hodnotenie o hasičoch, vyjadrenú prvým miestom 

vo výskume verejnej 
mienky. Hasiči v Tren-
čianskom  kraji vykona-
li za štyri mesiace tohto 
roku 735 výjazdov 
k požiarom, živelným 
pohromám a technic-
kým zásahom. Pomáha-
li 139 osobám, ktoré 
boli priamo v ohrození 
života. Pohotovými 

a účinnými zásahmi hasičov a občanov boli uchránené pred 
zničením hodnoty v sume viac ako 80 miliónov Sk. Naše dve 
posádky s dvomi záchrannými člnmi pomáhali počas toho-

nástup vyznamenaných hasičov 

 Bc. Rapan prijíma blahoželanie od primátora Ing. B. Cellera 
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ročných jarných povodní nielen v kraji, ale aj v povodí rieky 
Morava. No hasiči Trenčianskeho kraja sa úspešne zapájajú do 
súťaží v hasičskom športe, v ktorom si merajú silu s iným 
hasičmi v ovládaní techniky, zručnosti a fyzickej zdatnosti. 
Vynikajúce výsledky dosahujú najmä príslušníci z jednotky 
Okresného riaditeľstva Trenčín a Seprot Púchov, keď nikdy 
im neujde stupeň víťazov. Zvlášť treba pri tejto príležitosti 
spomenúť absolútneho víťaza 
v hasičskom športe Milan Trš-
ku z Trenčína. Konečne sa 
zlepšilo aj materiálne a moder-
né technické vybavenie ha-
sičských staníc. V závere pri-
pomenul mimoriadne hrdin-
stvo dvoch príslušníkov tren-
čianskeho okresného riaditeľ-
stva hasičského a záchranného zboru dňa 1. mája 2006 - npor. 
Bc. Pavol Rapana a npor. Miroslav Benku, keď svojím 
pohotovým zásahom zachránili štyroch ľahkovážnych mla-
díkov zo studených vĺn Váhu. Slávnostné stretnutie pozdravil 
aj predseda spoločnosti Ferdinanda Martinenga Peter Kur-
hajec, ktorý vyznamenal oboch hrdinov npor. Miroslava 
Benka a npor. Bc. Pavla Rapana. Potom prevzali ocenenie 3. 
stupňa za službu v Hasičskom a záchrannom zbore pri prí-
ležitosti osláv sv. Floriána – patróna hasičov za dlhoročné 
príkladné plnenie služobných povinností títo hasiči z tren-
čianskeho okresného hasičského a záchranného zboru : 
- kpt. Ing. Alena Kulichová, vedúca prevádzkovo – ekono-

mického oddelenia Krajského riaditeľstva hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne; 

- npor. Marcel Šedivý, technik špecialista Okresného riadi-
teľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne; 

primátor Ing. Branislav Celler blahoželá Bc. Pavlovi Rapanovi 
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- npor. Bc. Pavol Rapan, technik špecialista Okresného ria-
diteľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne; 

- npor. Ján Gábriš, technik špecialista Okresného riadi-
teľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne; 

- npor. Miroslav Benko, technik špecialista Okresného ria-
diteľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne; 

- npráp. Miroslav Kurnický, technik strojník Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne; 
Trenčianske noviny 10.05.2006 
Pomocná evidencia 236/1/06, 247/1/06 

 
Na oslavách mesta Kragujevac v dňoch 4. až 7. mája 2005 

družobného partnera Trenčína v Srbsku a Čiernej Hore, sa 
zúčastnili predstavitelia trenčianskej samosprávy – dlhodobo 
uvoľnený poslanec pre výkon funkcie Mesta Trenčín Bra-

nislav Zubričaňák, 
poslankyňa Mestského 
zastupiteľstva v Tren-
číne PhDr. Alena La-
borecká, pracovník 
Útvaru architektúry 
a stratégie Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. 
Viliam Cagala a kro-
nikár Mesta Trenčín 
Mgr. Jozef Čery. 

Okrem reprezentácie Mesta Trenčín sa na oslavách sa zú-
častnili zástupcovia ďalších partnerských miest z Česka, Poľ-
ska, Talianska, Rumunska, Macedónska, Angoly, Bieloruska, 
Spolkovej republiky Nemecko a USA. Pre hostí, príleži-
tostných návštevníkov a pre vlastných občanov organizátori 
pripravili bohatý kultúrny program od vystúpení folklórnych 
súborov, cez vernisáže výstav obrazov, kvetín, keramiky, 
módnu prehliadku študentov gymnázia, stretnutia športovcov. 

zľava – B. Zubrinčaňák, primátor Kragujevaca Veroljub Stevanič 
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Dni mesta Kragujevac prebiehali pre oficiálne delegácie 
prakticky v dvoch vrcholoch, t.j. ich prijatím primátorom 
mesta Kragujevac a predsedom snemovne Mestskej skupštiny 
Kragujevac a účasťou na slávnostnom zasadnutí skupštiny 
mesta Kragujevac, na ktorých vzájomne deklarovaný rozvoj 
medzinárodných vzťahov a spolupráce. Pre delegáciu Mesta 

Trenčín návšteva Mesta 
Kragujevac mala hlbší roz-
mer, pretože obe mestá spá-
ja od roku 1918 spomienka 
na vzburu a popravu slo-
venských vojakov zo 71. 
pešieho pluku trenčian-
skeho. Neodmysliteľnou 
súčasťou bola preto náv-
števa mestského lesoparku 
Spomen park, v ktorom sa 
nachádza miesto posled-
ného odpočinku 44 popra-
vených slovenských voja-
kov. Stáť na pôde posvät-
enou krvou našich bratov 

bol pre každého člena delegácie mimoriadnym citovým zážit-
kom. Vencom uvitým zo 
živých kvetov si uctili ich 
pamiatku. Sprievodcovia 
delegácie však zoznámili 
s ďalšou históriou leso-
parku, ktorý v období dru-
hej svetovej vojny sa stal 
jedným veľkým cintorí-
nom, v ktorom v priebehu 
dňa 21. októbra 1941 ne-

Múzeum 21. októbra  

členovia delegácie Trenčína pred pamätníkom slovenských vojakov 
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mecké popravčie čaty postrieľali 7000 obyvateľov Kra-
gujevacu, ako pomstu za zabitých a ranených nemeckých vo-
jakov, pochovaných v 30 hromadných hroboch. Medzi obe-
ťami vystupuje do popredia 300 popravených študentov miest-
neho gymnázia so svojimi 18 profesormi a riaditeľom, preja-
vujúci v tomto zložitom čase súdržnosť s kolegami a študen-
tmi, keď odmietol od Nemcov milosť so slovami, „že ešte stá-
le učí“. Na pamiatku nezmyselných obetí postavilo Mesto 
Kragujevac Múzeum 21. októbra, v ktorom prostredníctvom 
exponátov z fotografií, osobnej písomnej dokumentácie obetí, 
odkazov detí svojím rodičom a výbornej sprievodkyne sa náv-
števník zoznamuje, čo sa v ten deň stalo.  Spomen park je 
jedným z mála miest vo svete, kde ľudstvo ukázalo svoju 
negatívnu tvár. Toľko bolesti, utrpenia na jednom mieste zdá 
sa byť neuveriteľné. Ako by toho nebolo ešte dosť, na vlastné 
oči sa mohli členovia delegácie presvedčiť, že mesto Kra-
gujevac bolo v nemilosti aj počas balkánskej krízy, keď vojská 
NATO z amerických vojnových lodí navádzanými dvomi stre-
lami Tomahawk s radioaktívnymi náplňami zničili vojenské 
kasárne v obytnej zóne, čo malo za následok jeho zamorenie 
a ovplyvnenie genetickej degradácie mladej generácie.  

Vlastné poznámky 
 
V rakúskom Eggenburgu vyrábajú zo siláže, z odpadu z 

kukurice, slnečníc a lucerny bioenergiu, ktorou je zásobovaná 
verejná energetická sieť s podstatne nižšími nákladmi ako pri 
klasickom spôsobe získavania energie. Túto zaujímavú 
informáciu sa dozvedeli zástupcovia trenčianskych mikro-
regiónov na pracovnom pobyte v jednom z piatich regiónov 
Dolného Rakúska, v regióne Waldviertel v dňoch 11. a 12. 
mája 2006. Ich návšteva sa uskutočnila v rámci rakúsko-
nemecko-poľsko-slovenského nadnárodného projektu Trans-
lokal. Región je charakteristický rozsiahlymi lúkami, mako-
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vými poliami, rybníkmi, malebnými zámkami. Okrem pre-
hliadok zámku, historického centra mesta Zwetll či návštev v 
rakúskych obciach, boli do programu pobytu zaradené aj 
odborné prezentácie na aktuálne témy regiónu. V Rastenfelde 
predstavili projekt spolku Interkomm, ktorý je zameraný na 
podporu lepšieho presadenia sa obcí na trhu. Do projektu je 
zapojených 21 obcí z regiónu Waldviertel, ktoré využívajú 
informačný systém Komsis. Ide vlastne o akúsi internetovú 
databázu, ktorá monitoruje voľné plochy a objekty v každej z 
obcí, vhodné na podnikanie. Systém Komsis využívajú obce 
bezplatne a už teraz sa v databáze nachádza asi 1.200 objektov 
alebo plôch určených k predaju či nájmu. O prerokovávané 
témy, ako spoločný informačný systém obcí, regionálny 
manažment či bioenergia mali slovenskí účastníci skutočne 
obrovský záujem, keďže predstavujú kus cesty, na ktorej sme 
my zatiaľ len v začiatkoch.  

Trenčianske noviny 31.05.2006  
Pomocná evidencia 298/1/06 

 
Výbor mestskej časti Juh na svojom zasadnutí v pondelok 

15. mája 2006 prerokoval viacero dôležitých bodov programu, 
z ktorých osobitne treba spomenúť : 
- súhlas s predajom plochy tržnice na sídlisku s podmienkou 

preloženia jej zariadenia na mestské trhovisko na Ulici              
28. októbra; 

- podpora návrhu riaditeľky Základnej školy Trenčín, Vý-
chodná ulica na zmenu rozpočtu z titulu nutnej opravy 
zatekajúcej strechy školy;           

- začiatok rekonštrukcie ihriska školy na Základnej školy 
Trenčín, Novomeského ulica bol stanovený na 2. júna 2006. 
Rekonštrukcia bude trvať 16 týždňov a v septembri 2006 
bude odovzdaná do užívania;  



 182 

- občania z Ulice generála Svobodu žiadali postavenie 
ochranného múrika pri kontajneroch a o úpravu terénu za 
domom, ktorý bol rozkopaný kvôli oprave teplovodného 
potrubia; 

- občania žiadali odstrániť parkovanie vozidiel na príjazdovej 
ceste k domu č. 24, 26 a 28 na Ulici Mateja Bela, ktorý je 
označený ako chodník pre cyklistov. V kritickej situácii 
môže nastať kolízia hasičov, alebo zdravotníkov v prípade 
nutného zásahu; 

- občania upozornili na dve veľké jamy v chodníku na 
Východnej ulici za konečnou zastávkou autobusov; 

- občania upozornili, že na Východnej ulici pred vchodom 
domu č. 19 zíva v trávniku už dlhší čas veľká jama po 
oprave potrubia. Hoci je vzorne označená, je to pasca na 
zvedavé deti, treba ju zlikvidovať; 

- členovia výboru mestskej časti Juh vzali na vedomie 
informáciu o náhradníkovi za odstupujúca poslankyňu Oľgu 
Löbovú, ktorým bude Emil Bulko. 

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 277/1/06 

 
José Piñera , tvorca celosvetovo známej a úspešnej chilskej 

dôchodkovej reformy, venoval jeden deň svojej návštevy na 
Slovensku Trenčínu. V stredu 17. mája 2006 si pozrel 
historickú časť mesta a potom ho prijal primátor Ing. 
Branislav Celler. Počas prijatia trenčiansky primátor zdô-
raznil, že je pre neho cťou privítať na pôde Trenčína osobnosť 
celosvetového formátu, významného ekonóma a reformátora. 
Hosťovi predstavil mesto Trenčín, jeho súčasnosť a zámery do 
budúcnosti, ktoré sú zhmotnené aj v Pláne hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta do roku 2016. José Piñera sa 
o pláne vyjadril s uznaním. Podľa jeho slov ako predstavi-
teľovi voľného trhu sú mu jeho princípy blízke. Chilská 
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dôchodková reforma bola odštartovaná 1. mája 1981. On ako 
minister práce a sociálnych vecí Chile v období rokov 1978 až 
1980 bol zodpovedný za prípravu dôchodkovej reformy, ktorá 
sa neskôr stala príkladom pre reformy v mnohých iných kra-
jinách nielen Latinskej Ameriky, ale aj krajín OECD 
a viacerých trans-formujúcich sa ekonomík. Princípy chilskej 
reformy – podpora súkromných penzijných fondov, ukončenie 
fungovania priebežného dôchodkového systému, posilnenie 
individuálnej zodpovednosti a možnosti voľby – sú dnes 
vďaka José Piñerovi základom riešenia problémov štátnych 
priebežných dôchodkových systémov na celom svete. Ako 
zakladateľ a prezident Medzinárodného centra pre dôchod-
kovú reformu je José 
Piñera v súčasnosti vo 
svete považovaný za 
najvýznamnejšieho od-
borníka v oblasti re-
formy dôchodkových 
systémov. Túto prob-
lematiku prednáša na 
významných svetových 
univerzitách a odbor-
ných konferenciách. Je 
ekonomickým poradcom mnohých vlád a osobne sa podieľal 
na príprave takmer každej reformy založenej na princípe 
individuálnych účtov. José Piñera je stálym spolupracovníkom 
prestížnej washingtonskej výskumnej inštitúcie CATO Insti-
tute a spolutvorcom jeho Projektu privatizácie systému so-
ciálneho zabezpečenia, ktorý za sedem rokov svojho trvania 
vytvoril komplexný návrh reformy federálneho dôchodkového 
systému USA Social Security. José Piñera bol členom expert-
ného tímu trhovo orientovaných ekonómov, ktorí boli zod-
povední za transformáciu chilskej ekonomiky v 70-tych a     
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80-tych rokoch minulého storočia. V pozícii ministra práce 
a sociálnych vecí uskutočnil reformu trhu práce, ktorá výraz-
nou mierou zvýšila jeho flexibilitu a tým aj úroveň zamestna-
nosti. Podieľal sa na príprave rozsiahleho procesu privatizácie 
chilskej ekonomiky a v roku 1981 bol ministrom banského 
priemyslu chilskej vlády. Publikoval množstvo odborných 
článkov a napísal sedem kníh venovaných problematike dô-
chodkovej reformy, ktoré boli preložené do piatich jazykov. 
Jeho dielo El Cascabel al Gato detailne pojednávajúce 
o priebehu chilskej reformy sa stalo učebnicou pre refor-
mátorov dôchodkových systémov. José Piñera bol v roku 1993 
nezávislým kandidátom na post prezidenta Chilskej republiky. 
Je držiteľom viacerých čestných doktorátov. Ekonomické 
vzdelanie získal na prestížnej Harvardskej univerzite, kde mu 
bol v roku 1974 udelený titul doktora ekonomických vied 
(PhD.). Najuznávanejší reformátor dôchodkových systémov 
José Piñera potreboval iba šesť mesiacov na prípravu 
radikálnej systémovej reformy chilského dôchodkového 
systému a po dvoch rokoch sám odstúpil z funkcie 
zodpovedného ministra s vysvetlením, že reforma je už 
uskutočnená. 

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 277/1/06 
 

V stredu 17. mája 2006 potápači 
trenčianskeho Hasičského a záchranného 
zboru vytiahli z Váhu telo 20 - ročného 
mladíka, ktorý sa 1. mája 2006 nad-
ránom utopil potom, ako sa prevrátila 
loďka, v ktorej sa spolu so štyrmi kama-
rátmi plavil po Váhu. Deravý čln sa 300 
metrov pred stavidlami prevrátil. Jeden z 
chlapcov sám doplával k brehu, ďalších 
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troch zachránili trenčianski hasiči. Piaty chlapec sa utopil. 
Predchádzajúce pátrania po utopenom skončili bezvýsledne, 
pretože prácu potápačov pri pátraní sťažovala kalná voda s 
viditeľnosťou do 50 cm a nebezpečné spodné prúdy. V ten deň 
telo mladíka našli pracovníci hate Povodia Váhu. Bolo 
zachytené pri stavidlách. Podľa vyjadrenia zástupkyne 
trenčianskej po-licajnej hovorkyne Mgr. Kataríny Hla-
váčovej, vykonaná pitva vylúčila cudzie za-vinenie a ako 
príčinu úmrtia potvrdila utopenie.  

Trenčianske noviny 22.05.2006  
 
Dňa 18. mája 2006 minister obrany Martin Fedor na 

tlačovej konferencii v Trenčíne informoval, že Slovensko sa 
zapojí do medzinárodných misií v Kongu a Sudane, nepošle 
však do týchto afrických krajín 
svojich vojakov. V prípade Konga 
sa bude Slovensko angažovať cez 
dôstojníkov, ktorí budú pôsobiť v 
štábe operácie, v Sudane bude 
účasť Slovenska cez dvoch medzi-
národných pozorovateľov. Podľa 
jeho slov by ich mali vyslať v 
najbližších dňoch. Martin Fedor 
potvrdil, že z pohľadu záujmu, ale 
aj možností Slovenskej republiky je 
takáto účasť v nových začínajúcich 
misiách adekvátna a postačujúca. 
Podľa ministra sa na úrovni Európskej únie vedie diskusia, 
akým spôsobom by sa mala Európa zaangažovať do riešenia 
konfliktov v Afrike. Európska únia si myslí a Slovensko sa k 
tomu pridáva, že je lepšie konať preventívne, ako potom 
žehliť následky konfliktných situácií. Minister konštatoval, že 
počas 13 rokov existencie Slovenskej republiky plnili oz-

minister obrany SR Martin Fedor 
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brojené sily úlohy v 28 operáciách medzinárodného krízového 
manažmentu v 21 krajinách na troch kontinentoch. Od roku 
1993 sa v misiách vystriedalo takmer 10 tisíc slovenských 
vojakov. To, že štát vysiela niekde svoje jednotky, je asi ten 
najsilnejší nástroj zahraničnej politiky vôbec. Záverom mini-
ster pomenoval z hľadiska priority krízové oblasti, v ktorých 
kde Slovenská republika pôsobí je to oblasť Balkánu a ope-
rácie v Afganistane a Iraku. 

Vlastné poznámky 
 
Na zasadnutí Výboru mestskej časti Sever uskutočnené dňa 

17. mája. 2006 boli prerokované pripomienky občanov a pos-
lancov a prijaté tieto na ich odstránenie : 
- poslanec Ľubomír Dobiaš upozornil na vandalizmus na 

detskom ihrisku v časti Kubra, kde výrastkovia ničia 
zariadenie, v pieskovisku sú rozbité fľaše a nedopalky z ci-
gariet.  
Opatrenie : Mestská polícia bude vykonávať nepravidelné, 
ale časté kontroly v tomto areáli.  

- vedúci policajného okrsku Ing. Jozef Čermák informoval 
o havarijnom stave murovaných stĺpov v areáli bývalého 
Slovliku na Štefánikovej ulici, ktoré ohrozujú chodcov. 
Opatrenie : Odporúča sa vyzvať majiteľa objektu na 
odstránenie havarijného stavu. 

- občanom na Považskej ulici znepríjemňuje život parkovisko 
medzi domami a jeho príjazdovú cestu si niektorí vodiči 
mýlia so závodnou dráhou. Iní zasa parkujú na trávnikoch.  
Opatrenie :  pri porušení vyhlášky treba zavolať mestskú 
políciu. 

- občania upozorňujú, že na križovatke Považská – Gaga-
rinova je autobusová zastávka v smere do mesta bez vyz-
načeného prechodu pre chodcov. Kolízne situácie vznikajú 
najmä ráno počas príchodu detí do školy, ale aj počas dňa. 
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Stanovisko dopravného inšpektorátu podal Ján Babič, lebo 
podľa normy môže byť prechod pre chodcov iba z chodníka 
na chodník a chodník na strane od garáží nie je. Opatrenie 
nebolo prijaté. 

- mladé ženy z Ulice Zelnica veľmi emotívne popísali, ako 
im k horšiemu zmenilo život budovanie kanalizácie na ulici. 
Nákladné autá a stroje rozbili povrch cesty a odvtedy je na 
nej blato a kaluže. Dažďová voda odtekala samospádom do 
polí a teraz ju odrážajú nánosy hliny do dvorov a vytápa 
domy. Počas sucha zasa obťažuje ľudí všadeprítomný 
prach. Hlina na ceste je aj pri novostavbe bytovky Pod 
Sokolicami. Opatrenie nebolo prijaté. 
Info Trenčín 25.05.2006 
Pomocná evidencia 277/1/06 
 
Viac ako 100 hasičov ocenil dňa 22. mája 2006 v Bratislave 

minister vnútra Slovenskej republiky Ing. Martin Pado, ktorí 
pomáhali pri jarných povodniach a dvaja dostali medailu za 
hrdinský čin. Ocenenými medailou „Za hrdinský čin“ boli 
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne technik špecialista npor. Miroslav Benko a 
technik špecialista veliteľ družstva npor. Bc. Pavol Rapan, 
ktorí zachránili topiacich sa štyroch mladých mužov 1. mája 
2006 vo Váhu. 

www/tn.mesto.sk 22.05.2006 
Trenčianske noviny 22.05.2006  
Pomocná evidencia 276/2/06 
 
Zmluvu o partnerstve a spolupráci v rámci Rozvojového 

plánu  NUTS 2 Západné Slovensko na roky 2007 až 2013 dňa 
22. mája 2006 v Nitre podpísali predseda Nitrianskeho samo-
správneho kraja Milan Belica, predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a podpredseda 
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Trnavského samosprávneho kraja József Kvarda. Zmluva by 
mala predchádzať založeniu implementačnej agentúry ako 
podporného mechanizmu pre čerpanie prostriedkov z euro-
fondov. Postupne by sa mala rozbiehať od začiatku budúceho 
roka 2007, ktorá by mala v záverečnej fáze zamestnávať 130 
ľudí. Jej činnosť by mala byť zameraná na odstraňovanie roz-
dielov medzi jednotlivými regiónmi, ale aj v rámci jedného 
regiónu. Zástupcovia samosprávnych krajov kritizovali me-
dzery v príprave samosprávnych krajov v procese subsidiarity, 
vzájomnej podpory a pomoci, čo je problém nielen Slovenska, 
ale všetkých pristupujúcich krajín. Centrálne vlády tomuto 
procesu nevenujú dostatočnú pozornosť. Predstavitelia samo-
správ majú obavy či budú mať dostatok času na prípravu, aby 
mohli realizovať čerpanie prostriedkov z Európskej únie do 
regiónov. Jednotlivé ministerstvá majú štvorročné skúsenosti 
s čerpaním eurofondov a prípravou projektov a aj tak sa nedarí 
čerpať financie vo väčšom rozsahu. Treba decentralizovať 
európske záležitosti a posunúť ich viac na regionálnu úroveň. 
Regióny by mali mať väčší vplyv na prerozdeľovanie finan-
čných prostriedkov z Európskej únie. Všetko sa robí príliš 
rezortisticky, na centrálnej úrovni a ministri jednotlivých re-
zortov nevedia medzi sebou komunikovať. My na regionálnej 
úrovni s tým problém nemáme. 

TASR.sk 22.05.2006 
 
Dňa 22. mája 2006 prijal 

primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler veľvyslan-
kyňu Veľkej Británie a Se-
verného Írska v Slovenskej 
republike Judith Anne 
McGregor na jej vlastnú 
žiadosť. Keďže hosť plynne 
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rozprávala po slovensky nebolo treba tlmočníka pri roz-
hovoroch. Jej záujem sa sústredil na poznanie ekonomického 
rozvoja mesta Trenčín a možnostiach anglických firiem vy-
víjať v Trenčíne a v jeho najbližšom okolí. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 27. mája 2006 prijal primátor mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler delegáciu mesta Utrecht z Holandska, vede-
nú vedúcim delegácie van der Lindenom, zástupcovi ob-

chodnej spoločnosti Hoek Slovakia, ktorá 
má sídlo v Trenčíne, zástupcov spoloč-
nosti Vitaal, s ktorej prispením už bolo 
viacerým slovenským invalidným obča-
nom odovzdaných invalidné vozíky. Na 
prijatí sa zúčastnil aj malý Milanko Va-
lášek zo Sobotišťa s rodičmi, ktorý v mi-
nulom roku prevzal invalidný vozík. 
Volený funkcionár mesta Utrecht Harry 

Bosch vyjadril poďakovanie za milé prijatie v meste Trenčín. 
I keď nie sú medzi obidvomi mestami nadviazané oficiálne 
partnerské kontakty, napriek tomu už niekoľko rokov v meste 
Trenčín sú veľmi aktívne kontakty z Nadáciou Dr. Klaun, 
ktoré v konečnom dôs-
ledku sa prejavujú 
v darovaní invalidných 
vozíkov telesne postih-
nutým občanom 
z celého Slovenska. 
I v tomto roku  sa takto 
odovzdá 40 takýchto 
vozíkov. Na záver prí-
hovoru odovzdal pre-
zenty primátorovi 

primátor Ing. Branislav Celler 

Milanko Valášek ďakuje svojím dobrodincom 
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Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi. Veľmi milé bolo 
poďakovanie Milanka Valáška všetkým za darovanie inva-
lidného vozidla a všetkým významným aktérom odovzdal kve-
ty vďaky prostredníctvom svojej mamičky. Zároveň všetkým 
naučil s invalidným vozidlom perfektne manévrovať. Túto 
skutočnosť  potvrdila aj jeho mamička, že má čo robiť, aby ho 
dobehla aj na bicykli. Prv než sa toto prijatie skončilo v obrad-
nej miestnosti Mestského úradu v Trenčíne zástupcovia z mes-
ta Utrecht ako aj z mesta Trenčín poďakovali veľmi srdečne 
organizátorke podujatia Dr. Klaun Ing. Janke Sedláčkovej 
slovami uznania a vďaky. Slová úprimnej vďaky vyjadril 
umelecký fotograf pán Sestierka zo Záhorskej Novej Vsi, keď 
jeden z invalidných vozíkov bol odovzdaný jeho manželke 
Márii pred niekoľkými rokmi. Sám si bez tohto daru nevie ani 
ďalší život predstaviť. Na znak svojej úprimnosti odovzdal 
svoje umelecké fotografie holandským priateľom. Potom už 
na voľnom priestranstve pred Úradom Trenčianskeho 
samosprávneho kraja odovzdal zástupca firmy Vitaal z Ho-
landska Bart van der Kroon invalidnému Jakubovi Janesovi 
zo Stráňav pri Žiline motorový vozík. Na začiatku samozrejme 
ešte pred pohybom poskytli jemu a otcovi zástupcovia firmy 
Vitaal základné informácie o používaní invalidného vozidla, 
no a potom už nasledovali prvé metre šťastnej jazdy. Zau-
jímavé bolo, že Milanko Valášek bol jeden z prvých, ktorý 
blahoželal Jakubovi Janesovi k invalidnému vozidlu a zároveň 
sa stal aj jeden z jeho obdivovateľov. 

Vlastné poznámky 
 
Investície Mestskej polície v Trenčíne do vlastného radaru 

na meranie rýchlosti sa vrátili za necelé dva roky. Radar, ktorý 
bol kúpený spolu s autom za 1,7 milióna Sk sa o jeho obsluhu 
od 12. októbra 2004 stará šesť mestských policajtov, ktorí 
prešli špeciálnym školením. Odvtedy bolo podľa štatistických 
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údajov riešených 3.235 vodičov, ktorí prekročili maximálnu 
dovolenú rýchlosť. V blokovom konaní mestskí policajti 
vyzbierali pokuty vo výške 1.910.900 Sk. Ďalšie približne 2 
milióny Sk vybrali mestskí policajti na spoločných do-
pravných akciách so štátnou políciou. Mestskí policajti sa pri 
samostatnej práci orientujú na úseky, kde je dopravnou znač-
kou znížená rýchlosť na 40 km/h. Miesta, kde sa najviac pre-
kračuje povolená rýchlosť sú na Považskej ulici, na Zámostí 
a v Biskupiciach. V súčinnosti so štátnou políciou však merajú 
rýchlosť v celom meste. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 290/1/06 
 
Krajský výbor Komunistickej strany Slovenska v Trenčíne 

uskutočnil tlačovú besedu dňa 31. mája 2006 v salóniku 
reštaurácie Maritim v Trenčíne. Témou tlačovej besedy boli 
blížiace sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, 
predstavenie kandidátov za Komunistickú stranu v Tren-
čianskom kraji a volebného programu Komunistickej strany. 
Na otázky odpovedal podpredseda Ústredného výboru Komu-
nistickej strany Slovenska a poslanec Národnej rady Slo-
venskej republiky PhDr. Jozef Hrdlička a predseda Kraj-
ského výboru Komunistickej strany Slovenska v Trenčíne 
Jozef Fuček. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 291/1/06 
 
V úvode zasadnutia Výboru mestskej časti Stred v pondelok 

29. mája 2006 odzneli dve informácie, v ktorých najskôr 
Zdeno Marousek z mestskej polície hovoril o vlčiakovi, ktorý 
na Olbrachtovej ulici napadol ženu a musel byť utratený 
a v druhou bola prekvapujúca správa o odvoze odpadu z dvora 
„železného muža“ Dušana Baluchu, ktorá podľa posledných ú-
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dajov táto hora neporiadku zatiaľ „vydala“ naplnených deväť 
veľkých kontajnerov kovového šrotu a šesť veľkých kontaj-
nerov odpadkov. Zástupca primátora Trenčína Ing. Anton 
Boc hovoril o rekonštrukcii Horného Šianca v časti medzi 
Piaristickou a Braneckého ulicou, o položení nového asfaltu 
na Soblahovskej ulici a na Ulici K dolnej stanici, o pokra-
čovaní prác na výstavbe verejných WC na Sládkovičovej ulici. 
Občanov na zasadnutí výboru mestskej časti zaujala správa 

o plánovanej zmene do-
pravnej situácie v meste. 
Týka sa uzatvorenia Bra-
neckého ulice pre dopravu 
a vybudovania kruhového 
objazdu na križovatke 
Električnej a Rozmaríno-
vej ulice pri cestnom mos-
te. Veľkými akciami budú 
aj pripravované projekty 

výstavby novej plavárne a cestného mosta. Viceprimátor spo-
menul aj analýzu mestskej dopravy vypracovanú Výskumným 
ústavom dopravným v Žiline a s ňou spojený návrh na zmenu 
cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy. Z najväč-
šieho sídliska Juh bude vypravený autobus do centra každých 
20 až 30 minút a niektoré spoje budú presmerované cez 
Legionársku ulicu okolo Perly. Skúšobne sa zavedie aj nočný 
spoj. Obyvatelia časti Nozdrkovce vyslovili nespokojnosť zo 
stavom cesty z Biskupíc, kde im chýba kanalizácia a chod-
níky. Pretože táto komunikácia patrí pod správu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, poslanci navrhli rokovanie 
s Trenčianskym samosprávnym krajom na vyriešenie tejto 
situácie. Keďže v Nozdrkovciach pripravené  budovanie kana-
lizácie tento rok mali by sa tieto dve investičné akcie zosú-
ladiť. Kritická situácia v parkovaní motorových vozidiel 
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nastala na Inoveckej ulici v časti od križovatky so So-
blahovskou. Život ľuďom znepríjemňuje aj bezohľadná rýchla 
jazda mnohých vodičov cez tento úsek. Stále sa viac objavuje 
požiadavka na obmedzenie rýchlosti na 40 km/hod. Zástupca 
mestskej polície informoval, že v roku 2005 bol návrh na 
zníženie rýchlosti motorových vozidiel navrhnutý, ale nebol 
schválený dopravným inšpektorátom. Občianka tejto časti sa 
sťažovala, že na Partizánskej ulici chýba tabuľa s menom ulice 
a zdravotná poisťovňa je označená malými tabuľami, a tak 
najmä starší ľudia zbytočne blúdia a hľadajú túto inštitúciu. 
To, čo platí na Inoveckú o parkovaní motorových vozidiel, je 
pri parkovaní áut na Olbrachtovej ulici ešte horšie, lebo autá 
stoja po oboch stranách cesty na chodníkoch a ľuďom sa nedá 
chodiť pešo. Občania upozornili na prepadnutý asfalt na 
Piaristickej a Súdnej ulici, kde nepozorný vodič môže utrpieť 
škodu na majetku. Obyvateľom vadí aj skutočnosť, že sa 
Električná ulica mení v konaní mnohých vodičov často na 
pretekársku dráhu. Podchod pod túto ulicu pri novej poli-
klinike je po žiadostiach ľudí osvetlený, ale lampa chýba na 
úseku od podchodu k Ulici Jána Zemana. Obyvatelia z časti 
Belá poukázal na nepokosený cintorín a na choré stromy 
napadnuté škodcami. Hovoril aj o strachu občanov z tejto lo-
kality pred veľkou vodou, ako sa stalo pri povodni pred dvomi 
rokmi. Viceprimátor Ing. Anton Boc v odpovedi uviedol, že 
Trenčín s Trenčianskou Turnou a Soblahovom rokovali s vo-
dohospodárskym podnikom a výsledkom, je vypracovaná 
štúdia na reguláciu potoka. Jedinou otázkou je zaradenie akcie 
do plánu, čo závisí od finančného krytia realizácie projektu. 

Info Trenčín 08.06.2006 
Pomocná evidencia 325/1/06 
 
Zasadnutie Výboru mestskej časti Západ v stredu 31. mája 

2006 sa nieslo v znamení diskusie poslancov s občanmi na 
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témy, ktoré najviac pália obyvateľov Zámostia. Pretr-
vávajúcim problémom v tejto časti mesta je chýbajúce par-
kovisko pri Medik centre, čo spôsobuje nepríjemnosti najmä 
starším a chorým ľuďom. Zástupca primátora a poslanec 
Anton Boc oznámil, že došlo k dohode mesta a Medik centra 
na odkúpenie plochy a tým vytvoriť parkovisko pri tomto 
zdravotníckom objekte. Nevôľu obyvateľov vyvolala aj plá-
novaná stavba štvorpodlažného domu so 16 bytmi na rohu 
Bavlnárskej a Kožušníckej ulice. Z pohľadu Kožušníckej bude 
vytŕčať oproti rodinným domom, navyše bude stáť bližšie 
k ceste, ako ostatné domy. Poslanec Ing. Štefan Sýkorčin 
nesúhlasil s obavami obyvateľov, že bude zrušený chodník pri 
tejto stavbe. Dom bude mať štyri garáže a osem parkovacích 
miest za domom. Pozemok nie je majetkom mesta a výbor 
mestskej časti sa k tomu preto nevyjadrí. Pri stavebnom 
konaní museli dať svoje vyjadrenie majitelia susedného domu, 
dodal Ing. Štefan Sýkorčin. Z pohľadu Bavlnárskej ulice nová 
bytovka nenaruší vzhľad ulice. Združenie občanov zopakovalo 
požiadavky na zlepšenie dopravy pre obyvateľov Istebníka 
a Orechového. Podľa viceprimátora mesta Ing. Antona Boca 
sa od 1. júna 2006 začne skúšobná prevádzka presmerovanej 
linky č. 3, spájajúcej Istebník a Orechové so Záblatím, SAD, 
Medik centrom, nemocnicou a sídliskom Juh. Na tejto trase 
budú premávať tri spoje denne v oboch smeroch. Ak bude 
trasa vyťažená, uvažuje sa o pridaní ďalších spojov. Rovnako 
aj linka číslo 6 bude zachádzať za obchodno-zábavné centrum 
Max, potom sa vráti na Železničnú stanicu a bude pokračovať 
po pôvodnej trase.  

Občania sa zaujímali aj o opravu a rekonštrukciu ulíc 
Široká, Orechovská a Istebnícka. Istebnícku ulicu má v správe 
Trenčiansky samosprávny kraj. Oprava na Širokej ulici sa 
vykoná budúci rok 2007 vrátane odvodnenia ulice a chod-
níkov. Súvislá oprava Orechovskej ulice s položením asfal-



 195 

tobetónového koberca sa uskutoční v auguste tohto roku. 
Ukončenie opráv Vlárskej ulice je v návrhu do úpravy roz-
počtu roka 2006 a zrealizuje sa aj tento rok.  
Špecifická situácia vznikla obyvateľke domu na Piešťanskej 

ulici, ktorá má pod svojím bytom reštauráciu. Hluk z hudobnej 
produkcie jej v noci nedovolí spať, preto zavolala mestských 
policajtov, aby napomenuli personál. Hudba sa stíšila a po 
odchode hliadky sa decibely opäť zvýšili nad únosnú mieru. 
Žene nevadí samotná reštaurácia, iba hudobná produkcia 
počas akcií, lebo sa nedá vtedy vyspať. Mestská polícia na 
požiadanie predsedu výboru mestskej časti sa bude častejšie 
venovať vzniknutej situácii. Kuriozitou je podaná žiadosť tejto 
reštaurácie na mestský úrad na predĺženie prevádzkových 
hodín v piatok a sobotu. Proti tejto žiadosti rezolútne vystúpil 
poslanec Ľubomír Poruban a výbor mestskej časti sa s jeho 
stanoviskom stotožnil.  

Občania žiadali aj premiestnenie informačnej skrinky 
výboru mestskej časti od Kultúrneho domu v Istebníku, 
pretože skrinka je ďaleko od chodníka za plotom a materiály 
nie sú na diaľku čitateľné. Preto bude preložená sa ku Klubu 
dôchodcov, kde je autobusová zastávka. 

Info Trenčín 08.06.2006 
Pomocná evidencia 325/1/06 

 
Aj keď v sobotu 3. jú-

na 2006 ráno na oblohe 
plávali veľké tmavé 
oblaky, na radosť detí 
predsa len vykuklo ešte 
dopoludnia slniečko, aby 
sa v Trenčíne mohol os-
láviť ich sviatok – Me-
dzinárodný deň detí. 
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Jednou z mnohých atrakcií a súťaží, bola v tento deň aj 
možnosť voľného vstupu na mestskú vežu a Detská pošta pre 
primátora, kde deti písali, čo im v našom meste chýba, 
alebo čo by v ňom chceli zmeniť. Primátor si všetky odkazy 
prečítal a všetkým deťom, ktoré zanechali svoje meno 
a adresu, osobne pošle odpoveď. Tu sú niektoré z nich : 
� „Ujo primátor, je to tu pekné, tešíme sa veľmi a nedal by 

si obyčajnú hojdačku na ihrisko pri kostole na Juhu ? 
Ďakujem, Matúško.“ 

� „Pán primátor, v Trenčíne by som chcela zmeniť, aby tu 
všetko bolo zadarmo, hlavne bagety. Dominika Šeligová 

� Veľmi sa mi tu páčilo, napr. veža, indiánske stany, 
trampolína. Chcela by som, aby tu boli Superstaristi. 
Miriam Macharová“. 

� „Pán primátor! Moje mesto sa mi veľmi páči. Nič by som 
na ňom nemenila. Ale predsa by som niečo zmenila. A to 
detské ihrisko na ulici Pred poľom 12. Lebo všade majú 
deti pekné ihriská, len pred našim domom nie. Veľmi sa 
poteším, keď sa to zmení. Janka Labašková.“ 

� „Bude v Južanke počítačová herňa? Tomáš Beťanský.“ 
� Pán primátor, ja by som chcela kolotoče zadarmo, veľkú 

plaváreň zadarmo pre všetky deti. Ďakujem, Majka 
Horečná 

� „Ja chcem MC Donald a nové obchodné centrá, Aupark, 
Polus a Aquapark. Karin Ondrušková.“ 

� „Pán primátor, tento rok sa mi na Medzinárodný deň detí 
veľmi páčilo, kvôli hasičským a policajným autám. Páčili 
sa mi aj akcie kukláčov a hasičov. Chcel by som, aby boli 
takéto parádne akcie každý rok. Dominik Jakubík.“ 

Info Trenčín 08.06.2006  
Pomocná evidencia 325/1/06 
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Dňa 5. júna 2005 sa uskutočnilo mimoriadne rokovanie 
Mestského zas-tupiteľstva v Trenčíne, na programe ktorého 
boli dve body a to schválenie ná-hradníka na funkciu pos-
lanca mestského zastupi-teľstva namiesto na vlastnú žiadosť 
odstúpenej Oľgy Löbbovej a schválenie zás-tupcu do 
školských rád na Materskej škole Trenčín, Ulica Jána Halašu, 
Základnej škole Trenčín, Východná ulica a Piaristickom 
gymnáziu Jozefa Braneckého. Oba návrhy predniesol 
viceprimátor mesta Trenčín Ing. Anton Boc. V prvej správe 
odôvodnení konštatoval, že na predchádzajúcom rokovaní 
mestského zastupiteľstva sa ústne so zápisom do zápisnice 
Oľga Löbbová vzdala funkcie poslankyne Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne. Ďalej uviedol, že podľa právnej 
úpravy, ak sa uvoľní mandát po odstupujúcom poslancovi na 
jeho miesto nastupuje kandidát, ktorý dosiahol najväčší počet 
hlasov v obvode v posledných voľbách, kde uprázdnil mandát. 
Uvoľnenie mandátu vzniklo vo volebnom obvode č. 2 Juh. 

V uvedenom volebnom obvode 
bol podľa počtu 454 hlasov 
druhým náhradníkom Emil 
Bulko. Po zdôvodnení Emil 
Bulko zložil nahlas predpísaný 
sľub, čo potvrdil svojím pod-
pisom, k čomu mu primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler blahoželal. V druhej 

správe uviedol, že so zánikom mandátu poslanca Oľgy 
Löbbovej sa predkladá návrh na zmenu členstva v školských 
radách na Materskej škole Trenčín, Ulica Jána Halašu, 
Základnej škole Trenčín, Východná ulica a Piaristickom 
gymnáziu Jozefa Braneckého. Záverom treba dodať, že všetci 
prítomní 22 poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
schválili Emila Bulku za : 

poslanecký sľub Emila Bulkui 
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- poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčíne,  
- za člena Komisie Mestského zastupiteľstva v Trenčíne pre 

zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie, 
- za člena Výboru mestskej časti Trenčín – Juh  
- a schválili ho do školských rád na Materskej škole Trenčín, 

Ulica Jána Halašu, Základnej škole Trenčín, Východná 
ulica a Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého.  
Vlastné poznámky 
 
V trenčianskom volebnom obvode vo voľbách do Národnej 

rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili dňa 17. júna 
2006 zvíťazila strana Smer – Sociálna demokracia s 31,66 %. 
Ako vyplýva z neoficiálnych konečných výsledkov, ktoré 
zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky, na druhom 
mieste sa umiestnila Slovenská kresťansko-demokratická únia 
– Demokratická strana so 17,57 %. Tretie miesto obsadila 
Hnutie za demokratické Slovensko – Ľudová strana, ktorá v 
trenčianskom volebnom obvode získala 16,11 %. Slovenská 
národná strana oslovila vo volebnom obvode Trenčín 13,16 % 
voličov. Kresťansko-demokratické hnutie volilo 9,37 % 
občanov. Zvyšné strany neprekročili päťpercentnú hranicu, 
medzi nimi v minulých voľbách Komunistická strana Slo-
venska skončila na šiestom mieste so ziskom 3,89 %, siedme 
Slobodné fórum získalo 3,64 % hlasov. 

www.tn.mesto.sk 19.06.2006 
 

V trenčianskom volebnom obvode zví-
ťazila vo voľbách do Národnej rady Slo-
venskej republiky strana Smer – Sociálna de-
mokracia s 31,66 %. Ako vyplýva z neo-
ficiálnych konečných výsledkov, ktoré zve-
rejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky, 
na druhom mieste sa umiestnila Slovenská 
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kresťansko-demokratická únia – Demokratická strana so 17,57 
%. Tretie miesto obsadila Hnutie za demokratické Slovensko – 
Ľudová strana, ktorá v trenčianskom volebnom obvode získala 
16,11 %. Slovenská národná strana oslovila vo volebnom 
obvode Trenčín 13,16 % voličov. Kresťansko-demokratické 
hnutie volilo 9,37 % občanov. Zvyšné strany neprekročili 
päťpercentnú hranicu, medzi nimi v minulých voľbách Ko-
munistická strana Slovenska skončila na šiestom mieste so 
ziskom 3,89 %, siedme Slobodné fórum získalo 3,64 % 
hlasov. 

www.tn.mesto.sk 19.06.2006 
 
Dňa 22. júna 2006 sa uskutočnila tlačová beseda veliteľa 

Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky gen. majora Jána Kačmara pri príležitosti štvrtého 
výročia vzniku tejto vojenskej inštitúcie. Okrem novinárov sa 
rokovania zúčastnili vojenskí funkcionári, ktorých predstavil 
hovorca veliteľstva Ing. npor. Ing. Richard Hlavňa – veliteľ 

veliteľstva výcviku pplk. Ing. Jaroslav 
Kelmen, veliteľ veliteľstva logistiky pluk. 
generálneho štábu Ing. Anton Kofa, 
zástupca veliteľa spojovacieho vojska 
pplk. Ing. Róbert Kupčík, zástupca 
veliteľa veliteľstva posádky Bratislava plk. 
Ing. Ivan Saláši a plk. Balušík. V úvode 
generál Ján Kačmar uviedol, že už štyri 
roky pôsobí Veliteľstvo síl výcviku a pod-

pory po boku v jednote s Veliteľstvom pozemného vojska 
a Veliteľstvom vzdušných síl. Na základe zákona č. 321/2002 
Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, ktorým boli 
štyri hlavné oblasti zjednotené pod jedno veliteľstvo 
a umožnilo veliteľstvám pozemných síl a vzdušných síl ve-
novať sa výcviku. Veliteľstvo síl výcviku a podpory 

gen. major Ján Kačmar 
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Ozbrojených síl Slovenskej republiky pod svoje riadenie 
prevzalo zodpovednosť : 
- za kompletný výcvik mužstva a poddôstojníkov pre 

Ozbrojené sily Slovenskej republiky,  
- za logistickú podporu Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

na území Slovenskej republiky a v zahraničí, 
- zabezpečenie chodu Ministerstva obrany Slovenskej 

republiky, posádky Bratislava, vojenskej hudby a chod 
čestnej jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 
Počas uplynulých rokov, bolo vyškolených vo výcvikových 

zariadeniach pre ozbrojené sily Slovenskej republiky 4600 
profesionálnych vojakov. Pripravilo veľa profesionálnych vo-
jakov pre činnosť vo vojenských misiách. Vo výcvikovom 
priestore Lešť sa v súlade s modernizáciou ozbrojených síl 
začali pripravovať nové simulačné technológie, ktoré budú 
pomocnou rukou pri ich výcviku.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 27. júna 2006 
sa uskutočnila tlačová 
beseda primátora mes-
ta Trenčín v súvislosti 
nadchádzajúcim roko-
vaním mestského zas-
tupiteľstva dňa 29. jú-
na 2006. Jej cieľom 
bolo oboznámiť regio-
nálnych novinárov 
o výsledku verejnej 

obchodnej súťaže na predaj hotela Tatra v Trenčíne a o zme-
nách v rozpočte mesta Trenčín. O výsledku verejnej súťaže na 
predaj hotela Tatra v Trenčíne informoval primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. Hotel Tatra v Trenčíne slúži 
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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 Reštau-
rácie. V rokoch 1993-1994 mestská samospráva hotel zrekon-
štruovala, pričom si zobrala úver vo výške 90 miliónov Sk. 
V roku 1994 ho prenajala spoločnosti Atlific Inc., s.r.o. Tren-
čín na 20 rokov za pevne stanovených zmluvných podmienok. 
Od tohto roku základné ročné nájomné, ktoré nájomca platí 
mestu Trenčín, činí 3,5 mil. Sk a pohyblivá zložka sa pohy-
buje na úrovni približne 800 tisíc Sk. Mesto Trenčín má aj 
výdavky s touto nehnuteľnosťou, napr. s poistným. V roku 
2004 sa pohybovali na úrovni štyroch 
miliónov Sk, pretože mesto Trenčín fi-
nancovalo aj opravy na budove. Miestna 
samospráva teda nemá dostatočný príjem 
z tejto nehnuteľnosti a vzhľadom na pev-
nosť zmluvy do roku 2014 je tento ná-
jomný vzťah pre mesto nevýhodný. Preto 
poslanci Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne 15. decembra 2005 rozhodli hotel odpredať. Mesto 
Trenčín následne vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na od-
predaj hotela Tatra dôležitými podmienkami pre budúceho 
vlastníka : 
- musí prebrať všetky záväzky viažuce sa k hotelu, hlavne 

nájomný vzťah, ktorý mesto v roku 1994 uzavrelo na dvad-
sať rokov so spoločnosťou Atlific Inc., s.r.o. Trenčín; 

- umelecké diela, ktoré sú v hoteli Tatra, zostanú vo vlast-
níctve mesta Trenčín; 

- nový vlastník musí zaručiť aj dostupnosť rímskeho nápisu 
na hradnej skale pre každého, kto o to požiada.  

Ing. Branislav Celler 
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Mesto Trenčín v súvislosti verejnou obchodnou súťažou 
oslovilo viaceré aj medzinárodné hotelové spoločnosti, ale 
informačné memorandum si zakúpili a právo zúčastniť sa 
verejnej súťaže využili štyria uchádzači - Atlific Inc. s.r.o., 
Trenčín, Slovakia Investment and Development, s.r.o.,  
Poprad, J&T Real Estate, a.s., Bratislava, Arman Intech 
Reality, s.r.o., Sereď. Konečnú ponuku predložila iba spoloč-
nosť Slovakia Investment and Development, s.r.o. z Popradu. 
Splnila aj podmienku mesta a k dátumu predloženia ponuky 
zložila kauciu vo výške 30 miliónov Sk. Spoločnosť ponúkla 
za hotel Tatra jeho vlastníkovi, Mestu Trenčín 81 miliónov Sk. 
O majetkovom prevode s konečnou platnosťou rozhodnú 
poslanci mestského zastupiteľstva na svojom rokovaní 29. 
júna 2006. Vzhľadom na to však, že hotel Tatra je národnou 
kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname pamiatok, ak pos-
lanci majetkový prevod schvália, Mesto Trenčín musí pred-
nostne osloviť a ponúknuť objekt na predaj Ministerstvu kul-
túry za cenu, schválenú poslancami. Slovenská republika pros-
tredníctvom ministerstva má predkupné právo na každú kul-
túrnu pamiatku, zapísanú v zozname. Ministerstvo kultúry mu-
sí do 30 dní rozhodnúť, či má alebo nemá záujem o kúpu ho-
tela. Ak neprejaví oň záujem, bude možné podpísať zmluvu 
s víťazom verejnej obchodnej súťaže, schváleným poslancami 
mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler vyjadril tak trocha sklamanie nad tým, že jednak 
odhady predstaviteľov Mesta Trenčín na výšku trhovej ceny 
hotela Tatra vo výške minimálne 100 miliónov Sk sa ukázali 
ako nereálne a jednak, že nereagovali zahraničné hotelové 
siete - Accor – Francúzsko, Best Western – USA, Inter-
Continental Hotels – V. Británia, Carlson/Rezidor SAS 
(USA), Sol Media - Španielsko. S najväčšou pravdepodob-
nosťou to znamená, že hotel Tatra nemá z hľadiska hotelierov 
až takú cenu, ako to cítia a vnímajú trenčianski patrioti. Pri-
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mátora Ing. Branislava Celler doplnil zástupca spoločnosti 
Trefa s.r.o. Trenčín Ing. Milan Gonda, ktorá vypracovala 
hodnotiacu správu na hotel Tatra. O predpokladaných úpra-
vách rozpočtu mestským zastupiteľstvom zoznámil vedúci 
finančného útvaru Mestského útvaru v Trenčín Ing. Ľubomír 
Štefánik. Mesto Trenčín môže od roku 2003 na základe prija-
tého všeobecne záväzného nariadenia urobiť zmeny v rozpočte 
len dvakrát ročne. Návrh na prvé tohtoročné zmeny predloží 
na rokovanie mestského zastupiteľstva 29. júna 2006 finančná 
a majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a 
Mestská rada v Trenčíne, ktoré ich už prerokovali a odporučili 
poslancom na schválenie. Najviac finančných prostriedkov je 
navrhnutých na včlenenie do kapitoly cestná doprava v rámci 
kapitálových výdavkov. Sumou 81 miliónov Sk sa má 
financovať vybudovanie komunikácie v priemyselnej zóne na 

Bratislavskej ulici. Na vybudovanie tejto 
komunikácie sa podarilo mestu získať 
dotáciu takmer 90 miliónov Sk. V týchto 
dňoch bolo už vyhlásené výberové 
konanie na dodávateľa tak, aby na jeseň 
mohla byť v zóne vybudovaná cesta. 
Okrem toho sa spracováva žiadosť na 
poskytnutie ďalších finančných pros-
triedkov z európskych fondov, ktoré 
chce mesto použiť na vybudovanie in-

fraštruktúry v tejto zóne, čo predstavuje ďalších 6,7 milióna 
Sk. Tieto finančné prostriedky chce mesto použiť na vybu-
dovanie križovatiek Súdna – Električná ul. a Električná ul. – 
K dolnej stanici. Svetelná cestná signalizácia a drobné staveb-
né úpravy určite pomôžu riešiť dopravu v tejto časti dolného 
mesta. Ďalšie objemy finančných prostriedkov sú navrhnuté 
na pokračovanie prác na Juhovýchodnom obchvate mesta, na 
2. etapu vybudovanie cesty zo sídliska Juh do mestskej časti 

da 

Ing. Milan Gonda 
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Kubra. V súčasnosti je spracovaná technická štúdia a do konca 
tohto roku bude vypracovaný projekt pre územné rozhodnutie 
ako preložku cesty 2/507. Táto stavba je na žiadosť mesta 
Trenčín zahrnutá do zásobníka projektov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorý má v správe cesty 2. a 3. triedy. V 
ďalšom programovacom období v rokoch 2007–2013 bude 
možné takéto stavby financovať z európskych zdrojov. Do 
konca roku 2006 bude mať mesto Trenčín spracovanú štúdiu 
uskutočniteľnosti vybudovania tzv. premostenia Váhu sever, 
t.j. v úseku medzi Opatovou a Sihoťou 4. smerom ku Skalke. 
Výhľadovo sa uvažuje, že tento most by po roku 2015 mohol 
úplne uzavrieť obchvat mesta Trenčín. Aj keď je to vzdialené 
obdobie, štúdia uskutočniteľnosti by mala podmienky za 
akých bude stavba realizovateľná, najmä vymedziť koridor pre 
tento most, pretože v danom území sa plánuje aj ďalšia bytová 
výstavba. Mesto Trenčín pripravuje spracovanie projekt pre 
územné rozhodnutie na vybudovanie tzv. novej Nábrežnej 
ulice, ktorý súvisí s modernizáciou železničnej trate a uvoľ-
nením nábrežia. V rámci tohto projektu sa zhodnotí využitie 
dnešného železničného mosta ako cestného s vyústením cez 
Žabinskú na Bratislavskú ulicu. I tento projekt je súčasťou 
úpravy na zvýšenie rozpočtu. Súčasťou návrhu zvýšeného 
rozpočtu je finančné krytie vo výške 7 miliónov Sk na pre-
budovanie Ulice gen. M. R. Štefánika v úseku od hotela Tatra 
popri Kasárňach Slovenského národného povstania, okolo 
ktorých by mal pribudnúť chodník, aby boli kasárne sprís-
tupnené aj od tejto ulice. Ďalším dôležitým návrhom zmeny 
rozpočtu sú  zmeny, ktoré vyplývajú z ustanovení zmluvy 
o spolupráci medzi Mestom Trenčín a SAD, a.s. v Trenčíne 
a upraviť zvýšenie dotácie pre SAD o 8 mil. Sk na 20 mil. Sk, 
čím si spoločnosť vykryje stratu z roku 2005 spôsobenú 
prevádzkovaním mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. a 
upravíme financovanie v roku 2006. Vzhľadom na mimo-
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riadnu situáciu, ktorú priniesla posledná zima ľuďom bez 
prístrešia musí sa mesto na túto situáciu pripraviť vopred tak, 
aby do jesene pripravilo územie pre 
umiestnenie unimobuniek v zimnom ob-
dobí. Návrh zmeny rozpočtu pre tento účel 
sa dotýka sumy 2 miliónov Sk. Úprava 
rozpočtu sa dotýka aj oblasti pamiatkovej 
starostlivosti. Pri plánovanom predláždení 
nádvoria farského kostola Narodenia Pan-
ny Márie zvýšenie finančných prostriedkov 
2 miliónov Sk je určené na uskutočnenie 
geologického prieskumu. Nevyhnutná je aj rekonštrukcia 
múru mestského opevnenia, kde dochádza k deštrukcii 
navĺhaním. Múr sa musí zaizolovať a odvodniť farský kostol. 
Ďalšia navrhnutá čiastka 5 miliónov Sk rieši odkanalizovanie 
farského kostola. Navrhuje sa zvýšenie rozpočtu 5 miliónov 
Sk na prvú etapu rekonštrukcie evanjelického cintorína. Práce 
by mali začať v letných mesiacoch. Trenčiansky rozpočet sa 

stal v posled-
ných rokoch 
štedrým aj voči 
deťom a mlá-
deži. Pocítiť by 
to mali aj pri 
terajších zme-
nách. Je pred-
ložený návrh 
na zvýšenie fi-
nančných pros-
triedkov urče-
ných na údržbu 

detských ihrísk o 600 tisíc Sk, na prevádzku zimného štadióna 
o 3,4 miliónov Sk v prospech mládežníckych družstiev. Ma-
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terským školám by malo pribudnúť 2,7 milióna Sk na od-
stránenie havarijných stavov budov materských škôl, na 
opravu niektorých tepelných zdrojov a náklady spojené s 
energiami. Ďalších 710 tisíc Sk je určených pre materské 
školy na nákup hračiek, čo v prepočte znamená 500 Sk na 
jedno dieťa materskej školy. Pamätá sa i pre žiakov zá-
kladných škôl, ktorým sa vylepší základný rozpočet o 500 Sk 
na každého žiaka, ktoré budú účelovo použité na nákup no-
vých učebných pomôcok. Čiastka 1,2 milióna Sk je určená pre 
potreby školských klubov detí. Nemožno zabudnúť, že mesto 
Trenčín získalo v pripomienkovom konaní s Ministerstvom 
školstva 4 milióna Sk. No nie je len úprava výdavkov, ale aj 
zvyšovanie bežných príjmov o 15 miliónov Sk z dane z príjmu 
fyzických osôb, ktorú mesto prevzalo v rámci fiškálnej decen-
tralizácie, nakoľko plnenie je približne o 20 % vyššie ako v 
roku 2005. Mestská rada odporučila zastupiteľstvu odsúhlasiť 
aj 1,5 milióna Sk dotáciu pre Hospic milosrdných sestier na 
dofinancovanie odkúpenia budovy tak, aby hospic mohol ďa-
lej fungovať bez problémov. V rozpočte je vyčlenených 6,5 
milióna Sk  na odkúpenie priestorov kina Metro.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 395/1/06 
 
Dňa 8. júla 2006 sa uskutočnilo v Trenčíne rokovanie 

republikového predstavenstva Hnutia za demokratické Sloven-
sko – Ľudová strana po prvýkrát, čo vstúpili do koalície so 
stranou Smer a Slovenskou národnou stranou. Podpredseda 
hnutia JUDr. Viliam Veteška na tlačovej besede uviedol, že 
udalosťami súvisiacimi s účasťou Slovenskej národnej strany 
vo vláde sa dnes zaoberalo aj republikové predstavenstvo 
hnutia, ale neprijalo žiadne rozhodnutie, iba vzalo na vedomie 
informáciu, ktorú predložil predseda strany Vladimír Mečiar. 
Dohodli sa tiež, že túto informáciu budú považovať za 
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vnútrostranícku záležitosť. Podpredseda Milan Urbáni 
doplnil, že hnutie bude tvrdo bojovať, aby sa nezmenila 
proeurópska orientácia Slovenska, či orientácia k NATO a to 
sa bude vyžadovať aj od našich koaličných partnerov, povedal. 
JUDr. Viliam Veteška reagoval aj na rozhodnutie Strany eu-
rópskych socialistov navrhnúť Smeru pozastavenie členstva za 
to, že vytvoril koalíciu so Slovenskou národnou stranou, ktorú 
považujú za extrémne pravicovú nacionalistickú stranu. 

www.tn.mesto.sk 08.07.2006 
 
Pri modernizácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky bude snažiť podpo-
rovať zbrojársku výrobu na Slovensku. Zároveň vytvárať pra-
covné príležitosti a pomôcť uplatniť výrobky na zahraničnom 

trhu, uviedol to 11. júla 2006 v Trenčíne na 
tlačovej besede minister obrany Slovenskej 
republiky František Kašický, ktorý počas 
pracovného výjazdu navštívil tamojšie 
veliteľstvá Vojenskej polície, Pozemných 
síl a síl výcviku a podpory Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky s cieľom informovať 
sa o činnosti, operačných úlohách a stave 
plnenia úloh. Veliteľské zbory zároveň 

zoznámil s víziou ministerstva na ďalšie obdobie. Minister 
konštatoval, že považuje za prioritu úzku koordinovanosť 
medzi rezortom obrany, ostatnými rezortmi, orgánmi štátu a 
takisto s hlavným veliteľom ozbrojených síl prezidentom 
Slovenskej republiky a príslušnými štruktúrami Národnej rady 
Slovenskej republiky pri prijímaní dôležitých rozhodnutí v 
oblasti obrany a bezpečnosti. Zdôraznil tiež dôležitosť perso-
nálnej stability v ozbrojených silách, udržanie úrovne sociál-
neho a finančného zabezpečenia v rezorte obrany, vrátane 
dôchodcov a veteránov. V závere na otázky novinárov 

Mgr. František Kašický 
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odpoedal, že ministerstvo urobí hĺbkový audit rezortu so 
zameraním na ekonomickú zmluvnú základňu, aby sa zistil 
reálny tok finančných prostriedkov na rezort a tieto toky sa 
nasmerovali tak, aby išli pre potreby zabezpečovania obrany a 
výcviku ozbrojených síl.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 11. júla 2006 

sa uskutočnil v Kul-
túrnom stredisku 
Trenčín, Dlhé Hony 
4. snem Krajskej or-
ganizácie Jednoty 
dôchodcov Sloven-
ska v Trenčíne za 
účasti 43 delegátov 
a 11 hostí. Po schvá-
lení organizačných 
bodov rokovania snemu hodnotiacu správu za uplynulé troj-
ročné volebné obdobie predniesol jej predseda Ing. Jozef 
Miklóš. V správe uviedol, že sa zaznamenal trend rastu člen-
skej základne, ktorá má v podmienkach trenčianskej krajskej 
organizácie viac ako desať tisíc členov, čo je výsledok ne-
únavnej práce funkcionárov v jej 131 základných organizá-

ciách. V porovnaní s iný-
mi krajskými organi-
záciami Jednoty dôchod-
cov Slovenska je tren-
čianska organizácia po-
dľa počtu členskej zá-
kladne na treťom mieste 
na Slovensku. Nie všade 
v okresoch Trenčian-

rokovania snemu sa zúčastnila aj čestná predsedníčka organizácie MUDr. Kratinová 
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skeho kraja sa venuje starostlivosť rastu členskej základne. 
Ako negatívny príklad uviedol okresné organizácie v Bánov-
ciach n/B. a Púchove, v ktorých nepribudli žiadni členovia, ba 
dokonca museli byť ich základné organizácie pre nedostatok 
členstva zrušené. I napriek týmto negatívam podarilo sa splniť 
prijaté úlohy posledného snemu, t.j. zvýšiť členskú základňu 
a 10 %, založiť 15 nových základných organizácií a obnoviť 
činnosť okresnej organizácie v Považskej Bystrici. Ďalej bolo 
konštatované zlepšenie spolupráce medzi základnými a okres-
nými organizáciami JDS, zlepšenie spolupráce medzi zá-
kladnými organizáciami a obecnými či mestskými úradmi 
a ich samosprávnymi orgánmi najmä po stránke vecnej 
a finančnej podpory. Je potešiteľné, že základné organizácie 
podporujú aktivity svojich členov v kultúrno-spoločenskej 
oblasti, konkrétne – vystavovaním ručných prác, spievaním 
v spevokoloch, účasťou na turisticko-vzdelávacích vychádz-
kach, skrášľovaním verejných priestranstiev a podobne. Oso-
bitne bol zvýraznený podiel krajskej organizácie JDS : 
- pri organizovaní prehliadky speváckych zborov zložených 

z dôchodcov  v Trenčíne, 
- v roku 2005 pri organizovaní Celokrajského náučného tu-

ristického zrazu za finančnej podpory Trenčianskeho samo-
správneho kraja, organizačne zabezpečeného základnou 
organizáciou JDS v Hornej Súči,  

- zriadení Univerzity tretieho veku na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka v akademickom roku 2002/2003. 
Po diskusii vyvrcholilo rokovanie snemu voľbou nových 

orgánov. Do nového volebného obdobia schválili delegáti 
svoje nové vedenie pod vedením staronového predsedu Ing. 
Jozefa Miklóša a predsedu revíznej komisie Ing. Alojza 
Urbana.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 386/1/06 
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Vo veku 86 rokov zomrel dňa 26. júla 2006 v Prahe jeden z 
našich najvýznamnejších predstaviteľov literatúry faktu JUDr. 
Vojtech Zamarovský. Narodil sa 5. októbra 1919 v Trenčíne. 
Študoval ekonómiu v Prahe a Bratislave, právo v Bratislave. 
Tam aj získal v roku 1943 titul doktora práv. Pracoval v 
oblasti bankovníctva (v Slovenskej národnej banke), v ús-
tredných štátnych inštitúciách hospodárskeho zamerania v 

Prahe a Bratislave 
(krátko na Povereníctve 
priemyslu v Bratislave, 
v rokoch 1946-1949 pô-
sobil na Úrade pred-
sedníctva vlády v Pra-
he) a prednášal ekonó-
miu na vysokých ško-
lách. Posledným jeho 
pracoviskom bolo Štát-
ne nakladateľstvo krás-
nej literatúry v Prahe, 

kde pôsobil do roku 1953. Potom ostal v slobodnom povolaní. 
Po prekladateľskej činnosti z oblasti ekonomiky a finančníctva 
sa sústredil na vlastnú literárnu tvorbu. V päťdesiatych rokoch, 
keď sa nemohol venovať práci v oblasti, ktorú študoval, urobil 
si zo záľuby v histórii starovekých kultúr povolanie a začal ju 
literárne spracúvať. Trpel Parkinsonovou chorobou a posledné 
dva mesiace bol v kóme. Státisíce čitateľov obohatil o pozo-
ruhodné poznatky zo sveta starovekých kultúr. Aj jeho pri-
činením dozrela naša literatúra faktu na svojbytný literárny 
žáner uznávaný vo svete. Podarilo sa mu zosúladiť poznávaciu 
a estetickú rovinu diela. Jeho knihu Bohovia a hrdinovia 
antických bájí vydali aj Gréci, ako prínos pre poznanie 
vlastnej histórie. V zahraničí mu vyšlo viac než 250 kníh v 
pätnástich jazykoch. Najpredávanejšou sa stala prvotina Za 

Vojtech Zamarovský pri svojej návšteve v Trenčíne v roku 2004 
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siedmimi divmi sveta. Týmto cestopisom o Mezopotámii, 
Egypte a Grécku odštartoval v roku 1960 novú etapu v 
ponímaní literatúry faktu. Potom napísal Objavenie Tróje, Za 
tajomstvom ríše Chetitov, Na počiatku bol Sumer, Bohovia 
a hrdinovia antických bájí, Dejiny písané Rímom, Grécky 
zázrak, Ich veličenstvá, pyramídy. Históriu antických 
olympijských hier zobrazil v roku 1978 v knihe Vzkriesenie 
Olympie. Medzi obľúbené patria aj Bohovia a králi starého 
Egypta, Návrat do staroveku a eposy Gilgameš, Aeneas a 
Sinuhet. Náklad, v ktorom Zamarovského knihy vo svete 
vyšli, presiahol dva milióny. V roku 2004 mu prichystalo 
vydavateľstvo Perfekt súborné dielo, v náklade 100 000 
kusov. Nové spracovanie kníh bolo ilustrované stovkami no-
vých farebných i čiernobielych fotografií a perokresieb. Svoje 
rozsiahle vedomosti uplatnil aj v oblasti televíznej a filmovej 
dokumentárnej tvorby. Často ho prizývali ako scenáristu, 
odborného poradcu či sprievodcu k programom s tematikou 
staroveku (Po stopách Herodota, Po stopách Aenneových a 
Veľké civilizácie staroveku). Pred desiatimi rokmi bol o ňom 
nakrútený televízny portrét. Vojtech Zamarovský prekladal z 
latinčiny, angličtiny, francúzštiny a nemčiny diela beletristické 
i diela literatúry faktu. Za svoju bohatú literárnu činnosť získal 
ocenenia doma i v zahraničí. Okrem nich dostal v roku 2000 
vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž 1. triedy. Pred 
dvomi rokmi si prevzal aj Cenu ministra kultúry Slovenskej 
republiky. Poslednú úctu veľkému Trenčanovi vzdali Tren-
čania zápisom do kondolenčnej listiny, ktorá bola umiestnená 
v Mestskej galérii v Trenčíne, v ktorej je zatiaľ provizorne 
umiestnené Múzeum Vojtecha Zamarovského. 

www.sme.sk 27.07.2006 
Info 03.08.2006  
Pomocná evidencia 445/1/06 
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Na poslednej rozlúčke s Vojtechom Zamarovským na 
Olšanskom cintoríne v Prahe sa zúčastnil primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. Nad jeho otvoreným hrobom 
v dedinke Soutice pri Prahe sa s ním za všetkých Trenčanov 
a členov Klubu priateľom Vojtecha Zamarovského rozlúčil 
jeho podpredseda Ivo Veliký : „I keď ho v ostatných rokoch 
kvárili viaceré choroby a znemožňovali mu pohybovať sa i 
hovoriť jeho múdrosť túžba po poznaní a humor vôbec tomu 
nenasvedčovali, že prekročil úctihodný vek bardov, osemde-
siatich piatich rokov. Vojtech  Zamarovský vyše 55 rokov žil a 
pôsobil v Prahe, no Trenčanom a Slovákom nikdy byť ne-
prestal. Preto slová Karla Čapka sú priam šité na mieru nášho 
rodáka : „Rodný kraj je kraj detstva, kraj prvých a preto naj-
silnejších dojmov a poznatkov. Človek sa tam nemusí vracať, 
pretože tam vlastne neprestal byť, nech sa ocitol kdekoľvek. 
Rodný kraj je ako rodný jazyk i keby niekto hovoril a písal 
iným jazykom, neprestane myslieť a   snívať jazykom svojho 
detstva. To nie je vplyv, ale niečo pôvodnejšie, to je kus 
vlastnej duše a osobností.“ Vojtech Zamarovský nielenže všet-
kých svojich jedenásť kníh napísal aj po slovensky,  ale rodný  
Trenčín, mesto Pána  Váhu a Tatier - Matúša Čaká - ostalo pre 
neho meradlom hodnôt Najvýstižnejšie to vyjadril v ďakov-
nom liste  primátorovi mesta v roku 1994 - „Udelením čest-
ného občianstva sa dám veľmi poctený a dúfam, ale že sa 
moje meno nájde v kronike mesta podobne ako mená Osvalda 
Zamarovského,  richtára z roku 1461 či Bartolomeja z roku 
1476 a iných mojich predkov, čo ostali v Trenčíne. Ja predsa 
do nášho mesta tiel patrím, aj keď žijem a túlam sa inde. 
Všetko premeriavam meradlom Trenčína napríklad le Empire 
State  Building je trikrát vyšší ako Matúšova veža, ale londýn-
sky Tower je vlastne menší ako náš hrad. Hradby okolo ne-
jedného veľkého a slávneho mesta boli v stredoveku menšie 
než tie naše...“ Návraty Vojtecha Zamarovského do rodiska 
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neboli jednoznačné a jednoduché. Jeho „kapitalistický pôvod“ 
(otec Štefan bol známy trenčiansky kominársky majster), sa 
„nehodili“ do koncepcie socialistických mocipánov, ktorí ne-
mali záujem o ním ponúkanú pomoc... Až po roku 1994, po 
udelení titulu Čestný občan mesta Trenčín za celoživotnú 
literárnu a publicistickú tvorbu, ktorými prispel k zveľadeniu 
ľudského poznania v oblasti vedy a kultúry nastal obrat k lep-
šiemu a Vojtech Zamarovský získal v Trenčíne ďalších mlad-
ších priateľov, priaznivcov a obdivovateľov, ktorí organizovali     
viaceré spoločenské a kultúrne podujatia, semináre, prednáš-
ky, besedy. V roku 1997 vznikol Klub priateľov  Vojtecha  
Zamarovského a rozbiehli sa kontakty s veľvyslanectvom 
Grécka, Egypta, Spoločnosťou slovensko-helénskeho priateľ-
stva – FILIA, bratislavským vydavateľstvom Perfekt, ktoré 
realizovalo reedíciu všetkých jeho diel, vychádzali zborníky a 
štúdie, začali sa rysovať kontúry Múzea antiky... Okrem mno-
hých  literárnych cien, ktoré prevzal Vojtech Zamarovský  za 
svoju literárnu činnosť, hodnotu jeho osobnosti si začali uve-
domovať aj štátne a iné slovenské a svetové inštitúcie, keď ho 
ocenili štátnymi vyznamenaniami a radmi – Rad Ľudovíta 
Štúra 2. triedy, Cena E. E. Kischa, Pribinov kríž 1. stupňa, 
Zlaté kruhy Slovenského olympijského výboru, Cena ministra 
kultúry Slovenskej republiky, naposledy Veľvyslanec hele-
nizmu za rok 2006 udelenú prefektúrou mesta Atény. Naj-
väčším ocenením a vyznamenaním bol však pre neho rastúci 
záujem o jeho dielo medzi čitateľmi nielen na Slovensku, v 
Čechách, ale i v mnohých krajinách sveta. 

Pomocná evidencia 444/1/06 
 
V pondelok 14. augusta 2006 sa široká verejnosť navždy 

rozlúčila s učiteľom, regionálnym historikom, geografom, nes-
miernym milovníkom kníh, časopisov, hudby, zberateľom 
pohľadníc a spolupracovníkom Trenčianskych novín a iných 
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časopisov Mgr. Milanom Drobenom. Rodák z Višňového, 
okres Nové Mesto nad Váhom sa narodil 1. júla 1927. Po 
ukončení štúdia na Gymnáziu v Novom Meste nad Váhom si 
svoje pedagogické vzdelanie dopĺňal na Pedagogickej fakulte 
Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Vyučoval na via-
cerých základných školách a celých 25 rokov pôsobil na 
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne. Počas celej doby sa 
aktívne angažoval vo všetkých spoločenských organizáciách, 
ktoré v škole pôsobili. Celý svoj život zasvätil práci pri 
výchove mladej generácie. Učil ju poznávať, žiť a pracovať. 
Jeho pracoviskom bola nielen škola, ale svoj um, schopnosti a 
silu odovzdával i mimo nej. Mal mnohostranné verejno-
prospešné záujmové aktivity. Bol spolupracovníkom Tren-
čianskych novín, ktoré boli jeho veľkou, no nie jedinou lás-
kou. Rovnako zanietene prispieval do iných časopisov. Bol 
regionálnym historikom, geografom, nesmiernym milovníkom 
kníh, časopisov, hudby a zberateľom pohľadníc. I po odchode 
do dôchodku bol verejne činný, zúčastňoval sa na mnohých 
seminároch, stretnutiach. Prednáškach v rámci Akadémie 
Tretieho veku Jednoty dôchodcov, spolupracoval s Tren-
čianskym múzeom, Verejnou knižnicou Michala Rešetku v 
Trenčíne a mnohými ďalšími inštitúciami. Nadobudnuté poz-
natky a skúsenosti opäť zúročoval v publicistickej činnosti. Aj 
v pokročilom dôchodkovom veku sa chytal dopisovateľského 
pera. Naďalej bol dopisovateľom Trenčianskych novín, ini-
cioval a propagoval rôzne aktivity trenčianskych seniorov. 
Trenčianske noviny už od svojho vzniku vytvárali „zlatý 
fond“ široký okruh spolupracovníkov. Cieľavedomé a syste-
matické využívanie ich tvorivého potenciálu sa následne odrá-
žalo v obsahovej profilácii, ich kvalite a obľube. Redakcia 
svojich najaktívnejších prispievateľov „škatuľkovala“ podľa 
och profesijného a záujmového zamerania. Náš najsnaživejší, 
najvytrvalejší a pritom najskromnejší dopisovateľ, profesor 
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Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne Milan Drobena však 
zostal po celé desaťročia „nezaradený“ Svojou všestrannosťou 
a univerzálnosťou sa neformálne zaradil nielen medzi eko-
nómov, literátov, historikov, ale i pohotových spravodajcov. 
Pod svojim menom, či značkou „md“ uverejňoval obsiahle 
historické štúdie (vzbura trenčianskeho pluku v Kragujevci), 
medailónky o významných osobnostiach okresu, recenzie 
regionálnych publikácií, ale i kratšie článočky a informácie zo 
všetkých oblastí hospodárskeho a kultúrno spoločenského 
života. Jeho „miniatúry“ nezriedka poslúžili na spracovanie 
rozsiahlejších riportov. Doslova držal prst na pulze doby a 
podával verné svedectvo o problémoch spoločnosti. Ak platí, 
„z kvapiek more“, to jeho more bolo plné dobrých správ, 
príkladov a povzbudení. Milan Drobena mal rád ľudí. V 
každom videl jeho dobré vlastnosti, stránky, vedel človeka vy-
počuť, inšpirovať, nájsť spoločnú reč. Pre každého mal milé 
slovo, každého vedel srdečne a preňho charakteristicky oslo-
viť, čo vyvieralo z jeho dobroprajného srdca. Kniha jeho 
tvorivého života sa uzavrela 10. augusta 2006.  

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 484/1/06 
 
Nová vláda Slovenskej republiky vymenila prednostov všet-

kých ôsmich krajských úradov. Premiér Róbert Fico kon-
štatoval, že ich úlohou bude pripraviť presun kompetencií na 
regionálne samosprávy. Potvrdil, že vláda, v čo najskoršom 
termíne zruší krajské úrady. Za prednostu Krajského úradu v 
Trenčíne vymenovala JUDr. Miroslava Laššu, ktorý vo funk-
cii vystriedal Mgr. Daniela Gajdoša. Vláda menovala pred-
nostov na základe koaličnej dohody, čo potvrdila v pred-
kladanej správe, kde uviedla : „Návrh na odvolanie prednostov 
krajských úradov a na vymenovanie do týchto funkcií sa pred-
kladá v zmysle koaličnej dohody.“ Ako si Smer - Sociálna 
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demokracia, Slovenská národná strany a Ľudová strana –
Hnutia za demokratické Slovensko rozdelili pozície, však 
premiér nepovedal. Oslovení funkcionári strán tvrdili, že neve-
dia, koho ktorá strana nominovala. Menovaných prednostov 
krajských úradov si osvojila celá koalícia a oni ju budú repre-
zentovať. Preto nie je podstatné, kto je koho nominantom. 
Strana Smer – Sociálna demokracia nominovala rovnako 
v Košiciach, Bratislave, Trnave a v Prešove. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 486/2/06 

 
Požiadavka navrátiť pôvodné sociálne výhody pre priamych 

účastníkov protifašistického odboja, ktoré im v posledných ro-
koch ministerstvá a vláda Slovenskej republiky odobrala, zaz-
nelo na 13. zjazde Slovenského zväzu protifašistických bojov-

níkov, ktorý sa ko-
nal v dňoch 16. a 
17. augusta 2006 v 
Trenčíne. Delegáti z 
celého Slovenska 
hodnotili svoju čin-
nosť po zmene sta-
vovskej organizá-
cie na občianske 
združenie. Na slová 

predsedu ústrednej rady Karola Pitku o snahách zväzu presa-
diť navrátenie sociálnych a iných výhod, o ktoré prišli po roku 
1993, nadviazal čestný predseda Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov generálporučík vo výslužbe Ján Hu-
sák. Podľa neho im mali zostať doživotne. Ján Husák vyslovil 
presvedčenie, že nová vláda sa ich požiadavkami bude vážne 
zaoberať. Delegáti privítali medzi sebou popredných funk-
cionárov v Slovenskom národnom povstaní, generála vo výs-
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lužbe Ivana Institorisa z Nového Mesta nad Váhom a 
generála vo výslužbe Teodora Šlajcharta zo Zvolena. Vo 
svojich vystúpeniach odsudzovali všetky pokusy znevažovať 
Slovenské národné povstanie a skresľovať výsledky druhej 
svetovej vojny. Upozorňovali na neofašizmus, ktorý si znovu 
hľadá cestu medzi mládežou. Konštatovali, že spoločenské a 
ekonomické zmeny spoločnosti postavili priamych účastníkov 
protifašistických bojov na okraj záujmu spoločnosti. Mini-
málne výhody, ktoré mali, boli im postupne odopierané. Neú-
časť najvyšších štátnych predstaviteľov na spomienkových 
oslavách jednotlivých výročí Slovenského národného pov-
stania a ukončenia vojny, bola neúctou k morálnym hodnotám, 
ktoré sú uznávané celou Európou. Delegáti sa kriticky pos-
tavili k spôsobu výučby a výkladu histórie boja proti fašizmu a 
za národné oslobodenie na školách. V správe o činnosti Karol 
Pitka uviedol, že zväz v posledných rokoch zaznamenal znač-
ný úbytok členov. V roku 1995 ich bolo ešte približne 60-tisíc, 
v súčasnosti je to už iba niečo viac ako 27-tisíc členov. Dôvo-
dom je nielen prirodzená úmrtnosť priamych účastníkov, kto-
rých vek sa pohybuje okolo 80 rokov, ale aj skutočnosť, že 
základné organizácie venujú menšiu pozornosť prijímaniu no-
vých členov z radov pozostalých rodinných príslušníkov, ale-
bo aj sympatizantov. Generálmajor vo výslužbe Teodor Šlaj-
chart vystúpil s požiadavkou venovať veľkú pozornosť pri-
jímaniu nových členov, najmä z radov mladých ľudí. Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov však treba dô-
sledne odpolitizovať a potom sa môže vrátiť k pôvodnému 
poslaniu, teda boju za demokraciu. To bolo krédo ľudí, ktorí v 
čase druhej svetovej vojny a v Slovenskom národnom pov-
staní vystúpili so zbraňou v ruke proti fašizmu. Cestu do zväzu 
má teraz otvorenú každý občan nad 18 rokov, ktorému sú tieto 
ciele blízke. Počas dvoch dní takmer dvesto delegátov hod-
notilo činnosť zväzu od posledného zjazdu v roku 2003. 
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Účastníci zjazdu schválili programové zameranie do 14. zjaz-
du Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a zvolili 
novú ústrednú radu s predsedom Karolom Pitkom. Delegáti s 
ľútosťou prijali informáciu z úradu vlády, že avizovaná účasť 
predsedu vlády Róberta Fica na zjazde pre jeho zane-
prázdnenosť bola zrušená.  

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 486/1/06 
 
Dňa 28.augusta 2006 si uctila trenčianska verejnosť pri 

pamätníku na Brezine padlých v Slovenskom národnom 
povstaní a v národno-oslobodzovacom hnutí. Začiatok 
pietneho aktu patril Vojenskej hudbe Trenčín, ktorá 
smútočným chorálom sprevádzala delegácie samosprávnych, 

politických a spoločen-
ských orgánov a organi-
zácií vence vďaky k pa-
mätníku. Veršami vďa-
ky otvorila PaedDr. 
Alexandra Kabátová 
oficiálnu časť programu 
pietneho aktu, na ktoré 
nadviazal slávnostným 
príhovorom primátor 
Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler. Zvýraznil, že „účastníkom Slovenského ná-
rodného povstania patrí naša úcta a vďaka. Naša trvalá 
spomienka patrí tým, ktorí obetovali to najcennejšie, svoje 
životy, ale aj tým, ktorí prežili utrpenie v zajateckých tábo-
roch. Všetci zostávajú súčasťou nášho bytia, sú tichým me-
mentom vzdoru proti zvrátenej moci.“ Za Mestskú organizáciu 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vystúpil 
odbojár Alfonz Bučko, ktorý vyzval prítomných, „aby sa pou-
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čili z nedávnej histórie, pretože bez tejto aplikácie nie sme 
schopní priblížiť sa k demokratickým a vyspelým štátom. 
Zdôraznil, že členovia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov sa nevzdajú ideálov, za ktoré bojovali a trpeli 
v Slovenskom národnom povstaní a niektorí položili aj svoje 
životy. „Odpúšťať môžeme aj budeme, ale nikdy nebudeme 
zabúdať.“ 

Vlastné poznámky 
           

Predstavitelia Slovenskej autobusovej dopravy, a.s. Trenčín 
splnili sľub, ktorý dali Trenčanom 30. júna 2006 pri odov-
zdávaní pätnástich nových autobusov mestskej hromadnej do-
pravy, do prevádzky. Od 6. septembra 2006 jazdí na linkách 
trenčianskej mestskej hromadnej dopravy nízkopodlažný auto-
bus, špeciálne určený a prispôsobený aj na cestovanie telesne 
postihnutých občanov. Podľa slov hovorkyne SAD, a.s., Tren-
čín Ivany Strelcovej, nová Karosa Citelis s červenou m-
etalízou má kapacitu 30 miest na sedenie a 69 na státie, ktorá 
stála 8 miliónov Sk. Má znížený podvozok, čo uľahčuje nastu-
povanie osobám so zníženou pohyblivosťou a rodičom s det-
skými kočíkmi. Stredné dvere sú vybavené bezpečnostným 
snímačom a predovšetkým manuálne vyklápacou plošinou na 
bezproblémové nastupovanie vozíčkárov. Autobus bude nasa-
dzovaný na výkon najmä na linkách, ktoré idú okolo nemoc-
nice.  Počas pracovných dní bude prevažne v prevádzke na 
linkách č. 2 (trasa Nozdrkovce – Výskumný ústav ovčiarsky 
a späť), č. 8 (trasa Juh 2. otoč – VÚO) č. 18 (trasa Juh 1. otoč 
– VÚO), cez víkend opäť na linke č. 2 a ďalej na linke č. 5 
(trasa Juh I otoč – VOD-EKO) a č. 1 (trasa Juh 2. otoč – 
Kubra). 

Vlastné poznámky 
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Na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja prijali v 
dňoch 6. – 9. septembra 2006 oficiálnu 16-člennú delegáciu z 
nórskeho regiónu Sor-Trondelag, pozostávajúcu z členov 
Krajskej rady - Komisie pre vzdelanie, blahobyt a zdravie, 
administratívnych pracovníkov, ako aj riaditeľov vzdelávacích 
inštitúcií. V Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne hostí prijal 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH. Členovia nórskej delegácie sa počas štu-
dijnej cesty oboznámili so systémom a kompetenciami 
v oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Z pohľadu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja prioritou stretnutia bola 
vzájomná konzultácia, smerovanie ako aj vykonanie rele-
vantných krokov v problematike vypracovaného a predlo-
ženého projektu pod názvom Projekt obnovy, ochrany a no-
vého využitia kultúrnej pamiatky Trenčiansky hrad v objeme 
76 mil. Sk v rámci prvej výzvy na Úrad vlády Slovenskej 
republiky z finančných mechanizmov Nórskeho kráľovstva 
Európskeho hospodárskeho priestoru. Ďalšou z priorít náv-
števy bola oblasť školstva. Po návšteva Strednej zdravotníckej 
školy v Trenčíne nasledovalo pozvanie štatutára uvedenej ško-
ly a zamestnanca odboru školstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja do regiónu Sor-Trondelag za účelom návštevy 
strednej školy obdobného zamerania. Ďalšiu navštívenou 
školou bolo Stredné odborné učilište Prievidza so zameraním 
na poľnohospodárstvo, ktorá pripravuje s nórskou stranou 
spoločné kroky v rámci projektu Leonardo. Na Gymnáziu V. 
B. Nedožerského v Prievidzi sa nórski hostia zaujímali o sys-
tém, metodiku, zameranie voliteľných predmetov, dosiahnuté 
výsledky ako aj etablovanie úspešných absolventov predo-
všetkým na vysokých školách. Členovia nórskej delegácie sa 
zaujímali aj o systém v sociálnej oblasti. Navštívili Centrum 
sociálnej pomoci v Trenčíne a o konkrétny  proces etablovania 
záujemcu do sociálneho zariadenia. Pri obhliadke uvedeného 
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zariadenia prejavili spokojnosť s režimom a materiálnym vy-
bavením, ktoré je porovnateľné aj s poskytovanými službami 
v Nórsku. Neobišli ani oblasť zdravotníctva. Počas návštevy 
Nemocnice s poliklinikou v Prievidzi so sídlom v Bojniciach, 
oficiálna návšteva bola oboznámená so základnými kompe-
tenciami samosprávneho kraja v oblasti zdravotníctva, zdra-
votníckymi zariadeniami, ako aj systémom poskytovania zdra-
votnej starostlivosti v Trenčianskom samosprávnom kraji. 

Vlastné poznámky 
 
Na oficiálnej webovej stránke Mesta Trenčín 

www.trencin.sk je verejne prístupná od polovice septembra 
2006 on-line webkamera, ktorá monitoruje priestory Mie-
rového námestia a Dolnej brány pod Mestskou vežou. Je 
umiestnená na budove mestského úradu a jej prostredníctvom 
si môže každý z hocijakej časti zemegule pozrieť aktuálnu 
situáciu v meste v spomínaných snímaných priestoroch. Je-
dinou podmienkou je prístup na internet. Vzhľadom na jej po-
merne veľkú popularitu a záujem sa Mesto Trenčín rozhodlo 
rozšíriť počet web kamier, umiestnených na webe o ďalšie tri. 
Kamery, približujúce aj iné atraktívne lokality, boli už nain-
štalované. Jedna kamera bude monitorovať Štúrovo námestie, 
druhá kamera umiestnená na stĺpe umelého osvetlenia mest-
ského futbalového štadióna 
bude snímať hlavne pano-
ramatické časti mesta. Tretia 
kamera nainštalovaná na hra-
de bude snímať panorámu 
mesta i priestory. V súčas-
nosti sa pracuje na rozšírení 
webovej stránky mesta Tren-
čín sekcie on-line kamera o 
tieto pohľady a technicky sa 
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pripravuje zabezpečenie prenosu dát na web. Do prevádzky 
budú uvedené najneskôr však do 22. septembra 2006. Vzhľa-
dom na náročnosť objemu prenesených údajov a aktuálnych 
technických možností rýchlosti pripojenia na internet na strane 
prevádzkovateľa i koncového užívateľa je pomerne technicky 
i finančne náročné zabezpečiť priamy on-line nepretržitý pre-
nos, takže obrázky budú zatiaľ snímané v niekoľko sekun-
dových intervaloch. 

Trenčianske noviny 20.09.2006  
Pomocná evidencia 536/1/06 

 
Mesto Trenčín dostalo 392 pripomienok k novému grafi-

konu cestovného poriadku mestskej hromadnej dopravy. Ko-
misia na zmenu cestovného poriadku, ktorú na konci augusta 
2006 zriadil na žiadosť zastupiteľstva primátor Ing. Branislav 
Celler, žiada 175 zmien v cestovnom poriadku a zavedenie 
štyroch nových liniek mestskej hromadnej dopravy. Nemohli 
sme ostať ľahostajní pred oprávnenými požiadavkami ob-
čanov a významných zamestnávateľov na území mesta voči 
novému cestovnému poriadku, uviedol Ing. Branislav Celler, 
ktorý vyzve listom generálneho riaditeľa Slovenskej autobu-
sovej dopravy Trenčín na ich zapracovanie do cestovného 
poriadku najneskôr do 28. októbra 2006. Podľa primátora Ing. 
Branislava Cellera trenčianska Slovenská autobusová doprava 
musí dovtedy na vlastné náklady zabezpečiť aj tlač a distri-
búciu upravených cestovných poriadkov. V momente, ako 
nám bude doručené rozhodnutie komisie, budeme sa ním 
zaoberať a všetky pripomienky budeme v rámci Zmluvy o 
výkone vo verejnom záujme pri dodržaní všetkých zákonom 
stanovených lehôt akceptovať, povedala pre agentúru SITA 
hovorkyňa Slovenskej autobusovej Trenčín Ivana Strelcová s 
tým, že k zmenám možno dôjde aj skôr ako 28. októbra. Na 
zavedenie nových liniek ako aj zmien v cestovnom poriadku 



 223 

na základe požiadaviek občanov sme kapacitne pripravení. 
Komisia odporučila primátorovi riešiť situáciu zavedením 
úplne nových štyroch liniek č. 9, 16, 20 a 28 a úprav 175 
nových spojov na jednotlivých linkách. Úpravy sa týkajú 
najmä spojov smerujúcich do alebo z Nozdrkoviec, Opatovej, 
Kubrice a Záblatia. Významnou zmenou je aj návrh na 
posilnenie dopravy z Východnej ulice na sídlisku Juh linkou č. 
28 s cieľovou stanicou na Sihoti. Komisiu tvorili poslanci z 
jednotlivých mestských častí, predsedom bol viceprimátor 
Anton Boc. Nový grafikon vytvorený v spolupráci s 
Výskumným ústavom dopravným v Žiline, ktorí platil od 19. 
augusta 2006 bude platiť najneskoršie do 28. októbra 2006. 

Sita 22.09.2006 
Info Trenčín 28.09.2006  
Pomocná evidencia 558/1/06 

 
Dňa 21. septembra 2006 sa uskutočnilo v Kultúrnom a me-

todickom centre Ozbrojených Slovenskej republiky slávnostné 
zhromaždenie Veliteľstva síl  výcviku a podpory Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky pri príležitosti Dňa Ozbrojených 
Slovenskej republiky. Podľa programu zhromaždenia bol 
prednesený rozkaz prezidenta Slovenskej republiky, udelené 
vyznamenania príslušníkov veliteľstva a podriadeným útvarov 
a zariadení. Slávnostný prejav predniesol veliteľ Veliteľstva 
síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
generálmajor Ing. Ján Kačmar, ktorý okrem iného pri-
pomenul, že už prvé ozbrojené povstanie  slovenských do-
brovoľníkov 22. septembra 1848 pri Brezovej pod Bradlom sa 
stalo nevyčerpateľným zdrojom poučenia pre budúce gene-
rácie pre nastolenie ušľachtilých myšlienok národného osa-
mostatnenia Slovákov. Predseda Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Trenčíne Ing. Tomáš Švec pripo-
menul analógiu ozbrojeného povstania v rokoch 1848 až 1849 
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so Slovenským národným povstaním a národno-oslobo-
dzovacím hnutím v rokoch 1944 až 1945. V závere slávnost-
ného zhromaždenia vstúpil Vojenský folklórny súbor Jánošík. 
Treba dodať, že pri príležitosti Dňa Ozbrojených Slovenskej 
republiky bola poriadaná aj výstava súčasnej vojenskej tech-
niky a vybavenia profesionálneho vojaka Ozbrojených Slo-
venskej republiky. V centre pozornosti bol najmä robot pre 
potreby pyrotechnikov určeného na prieskum podozrivých 
alebo nevybuchnutých predmetov. 

Vlastné poznámky 
 

Konferencia pod názvom Európska únia ako globálny ak-
ér sa uskutočnila v 
sobotu dňa 23. sep-
embra 2006 v Kon-
resovej sále hotela 
Tatra. Jej aktéri dis-
utovali o možnos-
iach ako posilniť 
schopnosť únie zo-
rávať globálnu poli-
tickú úlohu s dôra-
zom na prínos no-
vých členských kra-

jín Európskej únie, vrátane Slovenskej republiky, ktorá mimo 
iného pôsobí počas rokov 2006/2007 ako nestály člen Bez-
pečnostnej rady Organizácie spojených národov. Zároveň 
zhodnotili vzťah medzi deklarovanými zahraničnopolitickými 
cieľmi Európskej únie a existujúcimi nástrojmi vonkajšej po-
litiky Európskej únie s dôrazom na analýzu inštitucionálnych, 
finančných a bezpečnostných kapacít únie. Konferenciu zor-
ganizovali predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie v Slo-
venskej republike a Informačnej kancelárie Európskeho parla-
mentu v Slovenskej republike v spolupráci so Slovenskou spo-

 prezident medzinárodnej Paneurópskej konferencie Alain Terrenoirea, Ing. Branislav Celler a čestný 
predseda Paneurópskej konferencie Otto von Habsburg 
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ločnosťou pre zahraničnú politiku (SFPA) a Paneurópskou 
úniou na Slovensku v rámci projektu Národný konvent o 
Európskej únii. Po skončení rokovania prijal prezidenta me-zi-
národnej Paneurópskej únie Alaina Terrenoirea a čestného 
predsedu tejto organizácie Otta von Habsburga primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Na prijatí sa zúčastnil aj 
mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej repu-
liky na Slovensku Jacques Faure.  

Info Trenčíne 28.09.2006  
Pomocná evidencia 558/1/06 
 
Dňa 30. septembra 2006 sa uskutočnil v Trenčíne snem 

strany Smer – Sociálna demokracia, ktorého rokovanie bolo 
poznačené niektorými personálnymi zmenami. Delegáti sne-
mu hlasovaním potvrdili to, čo naznačilo už piatkové pred-
sedníctvo, že podpredsedníčka pre zahraničnú politiku Mo-
nika Beňová prišla o túto funkciu a stala sa len radovou člen-
kou. „Pokiaľ pôjde o zásadnú zahraničnopolitickú reprezen-
táciu, tá bude celkom prirodzene pripadať na predsedu strany,“ 
povedal staronový predseda Smeru Robert Fico. O podpred-
sedu pre zahraničie prišiel Smer krátko pred tým, ako rozhod-
nú európski socialisti 12. októbra 2006 či Smeru pozastavia 
členstvo v strane. Dôvodom je vládna koalícia so Slovenskou 
národnou stranou. Z vedenia strany bol odvolaný aj podpred-
seda Igor Šulaj. Novými podpredsedami sa stali minister kul-
túry Slovenskej republiky Marek Maďarič a doterajší gene-
rálny manažér strany, vedúci Úradu vlády Slovenskej repu-
bliky Igor Federič. Podpredsedami zostali naďalej Róbert 
Kaliňák, Dušan Čaplovič, Vladimír Maňka a Pavol Paška. 
Na snemu sa konštatovalo, že personálne výmeny nesúvisia 
s Moniky Beňovej v súvislosti s jej kritikou zostavenia koalí-
cie so Slovenskou národnou stranou, ktorý prezentovala v 
Európskom parlamente, ktorého je poslankyňou. Sobotňajší 
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snem ešte viac upevnil Ficovu pozíciu v strane, potvrdil poli-
tológ Grigorij Mesežnikov. Snem zrušil privilégiá svojich 33 
zakladajúcich členov. 

Sme 02.10.2006 
 

Dňa 4. októbra 2006 v zasadačke Mestského úradu v Tren-
číne sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského det-
ského parlamentu, zloženého z 22 zástupcov základných škôl. 
Pri určovaní počtu zástupcov bol prijatý kľúč, podľa ktorého 
každá škola bez ohľadu na zriaďovateľa do 500 žiakov určila 
dvoch zástupcov a nad 500 žiakov troch zástupcov. Zasadnutie 
detského parlamentu moderovala Mária Kühleffelová. Po jej 
privítaní a zoznámení sa s programom, predniesla text sľubu 
zástupcov detského parlamentu v tomto znení „Svoje zvolenie 
do detského parlamentu Mesta Trenčín beriem zodpovedne. 

Chcem presa-
dzovať potreby 
a záujmy všet-
kých detí 

a nesklamem 
dôveru svojich 
kamarátov zo 
školy. Tak sľu-
bujem“. Potom 
všetkých 22 
zástupcov par-
lamentu svo-
jím hlasným 

vyjadrením „sľubujem“ prijalo gratuláciu od primátora Mesta 
Trenčín Ing. Branislava Cellera spolu s menovaním za člena 
Detského parlamentu. K zástupcom Detského parlamentu sa 
prihovoril primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Vy-
jadril svoju úprimnú radosť nad tým, že „myšlienka zriadiť 

zľava – Mgr. J. Baláž, Ing. B. Celler, B. Zuábričaňák, M. Küchleffelová 
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detský parlament v meste Trenčín, rezonujúca už viac rokov, 
bola úspešne zavŕšená ich zvolením do parlamentu. Vyjadril 
presvedčenie, že práve zvolený detský parlament sa bude po-
dieľať na plnení úloh spoločne s vedením mesta a posla-
neckým zborom, že bude zodpovedne zastupovať všetkých 
svojich spolužiakov a kamarátov zo základných škôl. Spoloč-
ným želaním je to, aby sa spoločne vyriešili tie problémy, kto-
ré trápia mladých ľudí v meste, aby mesto Trenčín bolo krajšie 
k spokojnosti našej a k spokojnosti vašej. Potom, aby sa 
poznali, vzájomne sa zástupcovia detského parlamentu pred-
stavili, kde chodia do školy a aké majú záujmy. Detský par-
lament si zvolil jednohlasne svoje trojčlenné vedenie v zložení 
– Matúš Bachynec zo Základnej školy Trenčín, Východná ul., 
Klára Šteiningerová zo Základnej školy Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony, Pavla Vachová zo Základnej školy Trenčín, Hodžova 
ul. O organizačných veciach ako je schôdzková činnosť 
vedenia a pléna detského parlamentu, činnosť v detských 
občianskych výboroch a podobne informoval dlhodobo uvoľ-
nený poslanec Branislav Zubričaňák. Do detského parlamentu 
boli po schválení žiakmi na vecne a miestne príslušných tren-
čianskych základných školách delegovaní títo ich zástupco- 
via :  
1. Paula Vachová  - Základná škola Trenčín,  Hodžova  9.B 
2. Simon Huňa – Základná škola Trenčín, Hodžova  9.E 
3. Alexandra Matysová – Základná škola Trenčín, Hodžova 

7.A 
4. Klára Steiningerová – Základná škola Trenčín, Dlhé Hony 

9.C 
5. Milan Mikuš – Základná škola Trenčín, Dlhé Hony 8.A 
6. Alexandra Obušková – Základná škola Trenčín, Dlhé 

Hony 9.B 
7. Simona Terkovičová – Základná škola Trenčín, 

Novomeského 8.D 
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8. Andrea Píková – Základná škola Trenčín, Novomeského 
9.C 

9. Matúš Bachynec – Základná škola Trenčín, Novomeského 
9.D 

10. Andrej Sokol – Základná škola Trenčín, Bezručova  7.B 
11. Tomáš Ješko – Základná škola Trenčín, Bezručova 8.A 

12. Richard Janáč 
– Základná škola 
Trenčín, Kubran-
ská 9.B 

13. Alžbeta 
Balajová – Zá-
kladná škola Tren-
čín, Kubranská 
9.A 

14. Soňa Paulovi-
čová – Základná 

škola Trenčín, Východná 9.B 
15. Kateřina Kopáčiková – Základná škola Trenčín, Vý-

chodná 6.A 
16. Jana Spačková – Základná škola Trenčín, Na dolinách 

9.A 
17. Matej Moric – Základná škola Trenčín, Na dolinách 8.B 
18. Mohammed Hassan  – Základná škola Trenčín, Veľko-

moravská 8.A    
19. Zuzana Betáková – Základná škola Trenčín, Veľkomo-

ravská 7.B 
20. Michaela Minarechová – Základná škola Trenčín, Veľ-

komoravská  9.C 
21. Lucia Hurajová – Základná škola Trenčín, sv. Benedikta 

a Svorada  9.A 
22. Dominik Souhrada  – Základná škola Trenčín, sv. Bene-

dikta a Svorada 9.A 

Andrea Piková skladá sľub do rúk primátora Ing. Branislava Cellera 
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Vlastné poznámky  
 
Jedným z deviatich miest, kde bola inštalovaná putovná 

výstava pod názvom „Ploty hanby“ bolo aj mesto Trenčín. 
Organizovala ju poľská mimovládna organizácia „Centrum 
pre teóriu a prax demokraciu“ so sídlom v Krakowe. Vernisáž 
výstavy sa uskutočnila dňa 5. októbra 2006 na Mierovom ná-
mestí za účasti primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 
Cellera, Milana Šagáta z Nadácie Pontis a predsedu Centra 
pre teóriu a prax demokracie Wojciecha Modelskieho. Výs-

tavu realizuje Nadácia 
Pontis v spolupráci 
s občianskym združe-
ním Hlava 98 a poľ-
skou organizáciou 
Centrum pre teóriu a 
prax demokracie pod 
záštitou Jána Figeľa, 
člena Európskej ko-
misie.  Je venovaná 
najmarkantnejším prí-

padom porušovania ľudských práv vo svete. Cieľom tejto 
výstavy bolo zvýšiť informovanosť a solidaritu slovenskej ve-
rejnosti s ľuďmi v totalitných krajinách po celom svete, ktorí 
sú vlastnými režimami utláčaní, trestaní a väznení pre svoje 
presvedčenie. Od roku 2003 expozície výstavy boli vystavené 
v 19 poľských mestách a v 38 mestách v Nemecku na mies-
tach, kadiaľ najviac ľudia prechádzajú pešo. Pri príležitosti 
vernisáže Wojciech Modelski povedal, že „touto výstavou 
chce, aby čo najviac ľudí sa dozvedelo, že popri nás existujú 
koncentračné tábory, plynové komory, že pracovným nástro-
jom niektorých vlád sú vraždy, znásilnenia a trýznenia za 
účelom likvidácie svojich politických protivníkov“. 
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Vlastné poznámky 
 

V univerzálnej sále Kultúrneho a meto-
dického centra Ozbrojených síl Slovenskej re-
publiky sa dňa 5. októbra 2006 uskutočnil celo-
slovenský seminár „K opevne-
niam miest Slovenska“ ako 
jedno zo sprievodných podujatí 
k medzinárodnému kongresu 
historických opevnených miest 
„Mesto za hradbami – iden-
tita verzus imidž“, ktorá sa uskutoční v Tren-
číne za účasti zástupcov viac ako desiatky eu-
rópskych miest sa začiatkom 24. októbra 2006 
a potrvá päť dní. Podujatie pripravil Pa-
miatkový úrad Slovenskej republiky a Krajský 

pamiatkový úrad v Trenčíne v spolupráci s Mestom Trenčín 
a Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky „Cieľom odborného seminára bolo pouká-
zať na súčasný stav opevnení miest v jednotlivých regiónoch 
Slovenska s možnosťou ich zachovania pre budúce generácie 
ako aj zapojenia do architektúry a krajinného výrazu daného 
regiónu“. Seminár otvorila riaditeľka Krajskej pamiatkovej 
správy v Trenčíne PhDr. Eva Gazdíková. V úvode podujatia 
privítal hostí a účastníkov seminára na území mesta Trenčín 
jeho primátor Ing. Branislav Celler a zaželal príjemný pobyt 
v Trenčíne. Na jeho príhovor nadviazala zástupkyňa Pamiat-
kového úradu Slovenskej republiky Ing. arch. Viera Dvo-
řáková, ktorá kriticky konštatovala skutočnosť, že hradby 
tým, že stratili svoju funkčnosť ochrany osídlenia, stratila záu-
jem o ich udržovanie aj spoločnosť. Tým však, že mestské 
opevnenia sú dôležitou súčasťou národného kultúrneho dedič-
stva je nanajvýš nutné, aby ich vlastníci, ktorými sú v pre-

Ing. Branislav Celler 

PhDr. Marián Zemene 

Ing. arch. Viera Dvořáková 
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vážnej časti mestá a obce, pod gestorstvom štátu riešili obnovu 
existujúcich opevnení. V tomto zmysle predniesla aj návrh 
rezolúcie účastníkov seminára adresovanú vlastníkom mest-
ských opevnení a štátnym orgánom, aby v omnoho väčšej 
miere participovali pri ich ochrane a obnove, ktorú prijali 
účastníci s potleskom. O poslaní medzinárodného kongresu 
„Mesto za hradbami – Identita verzus image“ ako aj so zozná-
mením s prijatými úlohami prijatými na predchádzajúcom 
kongrese v holandskom meste ‘s-Hertogenbosch infor-movala 
vedúca útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Renáta Kaščáková. Po týchto úvodných organizačných 
procedúrach pokračoval program podujatia prednáškami, ktoré 
odštartoval PhDr. Vlastimil Hábl z Trenčianskeho múzea 
prednáškou „Z vojenských dejín Tren-
čína“, v ktorej priblížil niektoré, doteraz 
neznáme miesta z histórie vojenských 
útvarov a ich bojových ciest za obdobie 
piatich storočí naspäť. Známy archivár 
PhDr. Marián Zemene priblížil vo svo-
jej prednáške výsledky svojej práce v skúmaní opevnenia 
mesta v Trenčíne pod názvom „Historické opevnenia v Tren-
číne“, na ktorú nadviazal s prednáškou „Opevnenie mesta 
Trenčín“ Ing. arch. Martin Bóna. Ešte pred obedňajšou 
prestávkou s prednáškou „Opevnenie mesta Košice“ vystúpila 
PhDr. Marcela Ďurišová a s prednáškou „Hradný areál Banská 
Bystrica – Systém a formovanie fortifikácie mestského hradu“ 
predniesli PhDr. Miroslav Sura a Ing. Ľubica Filová. Do-
poludňajšia časť seminára vyvrcholila návštevou účastníkov v 
kostole sv. Františka Xaverského. Po obede pokračoval 
seminár prednáškami : 
„Opevnenie miest a mestečiek Dolného Považia v súvislosti 
s tureckou expanziou“ – Ing. arch. Peter Hudák, Mgr. 
Róbert Daňo, PhD.; 

Ing. arch. Martin Bóna 
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„Mestské opevnenie Bardejova“ – Mgr. Peter Harčár; 
„Sabinov – mestské opevnenie“ – Ing. Peter Glos; 
„Mestské opevnenie v Bojniciach“ – Ing. arch. Lívia 
Blahová; 
„Výskum mestského opevnenia v Skalici“ – Mgr. Peter 
Grznár; 
„Opevnenie mesta Bratislavy“ – PhDr. Peter Baxa. 

Záver patril diskusii a schváleniu rezolúcie. 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 30. septembra 2006  sa uskutočnila krajská konferencia 

Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie - demokratickej 
strany účasti predsedu strany Mikuláša 
Dzurindu si zväz za stanovil úlohy do 
budúcnosti a priority do nadchádza-
júcich komunálnych volieb. Súčasne 
bolo zvolené 19-členné predsedníctvo 
v čele s poslancom Národnej rady 

Slovenskej republiky Ing. Jurajom Liškom. Pre média 
uviedol, že nominantom Slovenskej demokratickej a kres-
ťanskej únie - demokratickej strany na post primátora v nastá-
vajúcich komunálnych voľbách je súčasný štatutár mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. 

Vlastné poznámky 
 

Kandidátne listiny do funkcie poslanca mestského zastu-
piteľstva a primátora mesta Trenčín záujemcovia odovzdali do 
polnoci 8. októbra 2006. Kancelária primátora dňa 9. októbra 
2006 uviedla, že na post primátora Trenčína sa uchádzajú piati 
muži. Sú nimi : 
■ súčasný primátor mesta 39-ročný Ing. Branislav Celler, 

kandidát koalície Slovenská demokratická a kresťanská únia 
–Demokratická strana a Kresťansko-demokratické hnutie.  
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■ bývalý primátor 52-ročný Ing. Jozef Žiška, kandidát koa-
lícia Aliancia nového občana a Hnutie za demokraciu.  

■ vysokoškolský učiteľ 54-ročný doc. Ing. Oto Barborák, 
CSc., kandidát koalície Smer – Sociálna demokracia a Ľu-
dová strana – Hnutie za demokratické Slovensko.  

■ nezamestnaný robotník 43-ročný Jozef Franko kandidát za 
Združenie robotníkov Slovenska. 

■ 56-ročného JUDr. Fedor Jánošík, kandidát Strany 
občianskej solidarity. 

Oproti predchádzajúcim komunálnym voľbám kandidátov 
bolo menej, ktoré boli v Trenčíne v marci 2004, keď sa o 
funkciu primátora uchádzalo 11 kandidátov. O kreslá poslan-
cov v 25-člennom mestskom zastupiteľstve sa chcú uchádzať 
kandidáti koalícií Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana a Kresťansko-demokratické hnutie, Smer 
– Sociálna demokracia a Ľudová strana – Hnutie za demo-
kratické Slovensko, Aliancia nového občana a Hnutie za 
demokraciu, politických strán Úsvit, Komunistická strana Slo-
venska, Slovenská národná strana, Združenie robotníkov 
Slovenska, Strana občianskej solidarity, Slobodné fórum, OKS 
a 11 nezávislých kandidátov. 

Vlastné poznámky 
 

Archeologička Trenčianskeho mú-
zea 63-ročná PhDr. Tamara Neš-
porová tragicky zahynula dňa 10. ok-
tóbra 2006 popoludní pri obhliadke 
kláštora na Skalke pri Trenčíne. Zo 
starého múru sa uvoľnili kamene a 
jeden z nich ju zasiahol priamo do 
hlavy a zapríčinil jej smrť. Správca 
kláštora MUDr. Ivan Horváth, ktorý 
bol s archeologičkou pod narušeným 
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múrom, ešte stihol pred padajúcimi kameňmi uskočiť. „Zbadal 
som prasklinu, tak hovorím, pozor padá. Ja som skočil do bre-
hu a ona mala tú smolu, že ju trafil kameň do hlavy.“ Snažil sa 
jej poskytnúť prvú pomoc. „Mŕtva bola prakticky hneď,“ po-
vedal. „Úraz sa stal pri prácach, ktoré spočívali v odkrývaní 
muriva ohradenia kláštora,“ povedal Viliam Gajdošík z In-
špektorátu práce v Trenčíne, ktorý tragédiu vyšetroval. Podľa 
jeho slov sa archeologička pri obhliadke dostala do blízkosti 
zrejme nezabezpečeného muriva a náhle sa uvoľnil materiál. 
PhDr. Tamara Nešporová pracovala v Trenčianskom múzeu 
od roku 1967 a všetky veľké výskumy, ktoré sa odvtedy robili 
na Trenčianskom hrade, boli pod jej vedením. I objavenie 
románskej rotundy na Trenčianskom hrade, ako svetového 
unikátu bola jej zásluha. 

www.Sme  12.10.2006 
 
Zložením predpísaného sľubu do rúk primátora Ing. Bra-

nislava Cellera začala dňa 12. októbra 2006 na poludnie 
pracovať mestská volebná komisia k voľbám do orgánov 
samosprávy obcí v Trenčíne, ktoré sa uskutočnia 2. decembra 
2006.  Do komisie navrhli svojich členov politické strany – 
Komunistická strana Slovenska, Slovenská národná strana, 
Strana občianskej solidarity a koalície Smer – Sociálna 
demokracia s Ľudovou stranou – Hnutie za demokratické Slo-
vensko a Sociálnodemokratická únia – Demokratická strana 
s Kresťansko-demokratickým hnutím a Aliancia nového ob-
čana s Hnutím za demokraciu, ktoré podali kandidátnu 
listinu. Predsedom šesťčlennej komisie sa po vzájomnej doho-
de stal JUDr. Miloslav Kohout zo Strany občianskej soli-
darity a podpredsedníčkou Ing. Ivona Tarbajovská z koalície 
Aliancie nového občana s Hnutím za demokraciu. Prvou 
úlohou volebnej komisie bude preskúmať všetky kandidátne 
listiny a rozhodnúť o registrácii alebo neregistrácii kandidátov. 
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Ďalšou úlohou bude dohliadať na pripravenosť okrskových 
volebných komisií, aby zabezpečovali úlohy v súlade 
s platnou legislatívou. Veľmi dôležitá úloha spočíva vo 
vyhotovení zápisnice o výsledkoch volieb do mestského 
zastupiteľstva a volieb primátora mesta Trenčín. Štvrtou 
funkciou mestskej volebnej komisie bude vydať zvoleným 
kandidátom osvedčenie o zvolení. Poslednou úlohou bude 
odovzdanie volebných dokumentov do úschovy mesta 
Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 17. októbra 2006 sa uskutočnilo prvé zasadnutie 
detského výboru mestskej časti Trenčín - Juh pod vedením 
poslanca Branislava Zubri-čaňáka. Deti riešili problémy 
sídliska, tak i problémy na školách. Prvý problém, ktorý 
otvorili deti bolo, že sa neporiadajú diskotéky na školách, na 
ktorých by sa žiaci spoznávali a zabavili. Druhým vzneseným 
problémom bolo, že na novom školskom športovom areálu 
chýba hudba a tretím vzneseným problémom boli chýbajúce 
koše na ihriskách pri Základnej škole Východná ulica. 
Východisko zo vznesených problémov navrhol poslanec 
Branislav Zubričaňák nasledovne : 
- navrhne, aby školské rozhlasy fungovali počas veľkých 

prestávok tak, aby ich obsahové zameranie bolo napríklad 
hranie piesní na želanie pri rôznych príležitostiach, 
gratulácie k úspechom žiakom a učiteľom, vysielanie 
informácií o školských podujatiach pre žiakov a učiteľov, 
o kultúrnych a športových podujatiach; 

- na základných školách na Juhu sa vytvoria kolektívy žiakov, 
ktoré budú zabezpečovať obsahovú i praktickú   stránku 
vysielania; 
V ďalšej časti rokovania sa deti zaoberali pripravovaným 

podujatím „Južanský super tanečník“, ktorý spolu organizačne 
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pripravia s vedením Kultúrneho centra Aktivity Juh 
a Telovýchovnej jednoty Mladosť.  

V závere zasadnutia predmetom rokovania detí boli z ich 
strany vznesené rôzne požiadavky a neduhy, ktoré treba 
napraviť, ale aj rôzne pozitíva, ktoré sa im páčia. Napríklad : 
Soňa Paulovičová sa vyjadrila, že sa jej páči Obchodno-
zábavné centrum Južanka, ale na druhej strane sa kriticky 
vyjadril k Základnej škole Východná ul., ktorá je značne 
poškodená a potrebuje sa na nej vykonať veľa opráv.  
Martina Oravcová konštatovala, že nový športový areál na 
Juhu je prínosom na športovanie detí, podobne kladne sa 
vyjadrila aj o Obchodno-zábavnom centre Južanka a  novom 
chrámovom areáli. Kritizovala zlý technický stav schodov pri 
Obchodno-zábavnom centre Južanka, ktoré vedú k Materskej 
škole Šafárikova ul.  
Ade Pikovej  sa mi veľmi páči novo vybudovaný športový 
areál, ktorý je najväčší na Slovensku. Nepáči sa jej, že 
majitelia psov si po sebe neupracú psie vykali. a je potrebné 
opraviť schody pri Obchodno-zábavnom centre Južanka . 
Matúš Bachynec sa pochvalne vyjadril o najväčšom 
športovom areáli na Slovensku, ako aj o Obchodno-zábavnom 
centre Južanka. A čo sa mu nepáči je to, čo vlastne už 
povedala Aďa, že majitelia psov si po svojich miláčikoch 
neupracú a mnoho ľudí hádže na zem odpadky.  

V závere sa do paľby detských zástupcov parlamentu dostal 
poslanec Branislav Zubričaňák, keď musel odpovedať na 
aktuálne otázky ako napríklad : 
- Kto spravuje komunikáciu od OD Kaufland po kruhový 

objazd pod  sídliskom Juh ? 
- Či sa budú budovať detské ihriská pri obytných domoch na 

Východnej ? 
Vlastné poznámky 
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Mestská volebná komisia v Trenčíne na svojom druhom 
rokovaní dňa                18. októbra 2006 pri kontrole návrhov 
kandidátov na primátora a poslancov mesta Trenčín 
nezaregistrovala jedného kandidáta na primátora mesta 
 nominanta Strany občianskej solidarity JUDr. Fedora 
Jánošíka. Podľa predsedu mestskej volebnej komisie JUDr. 
Miloslava Kohouta „JUDr. Fedor Jánošík nemal v čase 
podania kandidátnych listín trvalé bydlisko v Trenčíne, ale až 
v čase registrácie. Mestská volebná komisia rozhodla 
hlasovaním o jeho nezaregistrovaní. Takže počet  
zaregistrovaných na primátora mesta sa znížil na štyroch“. 
Rozhodnutie o registrácii či neregistrácii dostanú kandidáti do 
24 hodín, na prípadné odvolanie sa proti rozhodnutiu na 
okresný súd majú čas ďalšie tri dni. Zo 110 kandidátov na post 
poslancov mestského zastupiteľstva, zaregistrovala mestská 
volebná komisia 108 občanov. Nebol zaregistrovaný už 
spomínaný JUDr. Fedor Jánošík, ktorý kandidoval aj na 
funkciu poslanca pre už spomínaný nedostatok. Druhým 
nezaregistrovaným bol nezávislý kandidát Jozef Prekop, 
ktorého petičné hárky neboli v súlade so zákonom o voľbách 
do samosprávy obcí. Najbližšou úlohou mestskej volebnej 
komisie bude korektúra hlasovacích lístkov pred tlačou. Na 
území mesta žilo k 6. septembru t. r. 57 334 obyvateľov, 
volebné právo má 47 594 občanov.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 608/1/06 
 
Kultúrne stredisko Trenčín - Kubra dňa 18. októbra 2006 

bolo miestom zasadnutia Výboru mestskej časti Sever. 
Občania sa pravidelne obracajú na poslancov s rôznymi 
problémami a tí ich predkladajú na výbor mestskej časti. 
Veronika Závodská žiadala : 
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- čistiť komunikácie pod cintorínom v Opatovej, lebo padajúce 
lístie upcháva kanálové vpuste a voda nemá kde odtekať; 

- dať do poriadku studňu na Potočnej ulici  
- a doplniť jednu lampu verejného osvetlenia.  
       Poslankyňa 
Janka Fabová 
žiadala : 
- pridať svetlo 
na Ulici 
Volavé.  

 Poslanec Peter 
Hlavaj žiadal : 
- kosenie okolia 
hrá-dze pri 
potoku 
Teplička; 

- žiada preveriť 
ma-jetkovo-právne vzťahy, komu patria pozemky a kto sa má 
starať o tento pries-tor medzi garážami na Považskej ulici 
a hrádzou 
Poslanec Peter Hlavaj vyjadril názor spoluobčanov s 

dobrými ohlasmi na investičnú akciu mesta zameranú na 
vybudovanie parkovísk na Šoltésovej ulici.  

Poslankyňa Alena Laborecká vyjadrila s podobnými 
signálmi o zlepšení situácie na Študentskej, Nábrežnej 
a Švermovej ulici. 

Poslanec Ľubomír Dobiaš : 
- žiadal častejšie kontroly hliadok mestskej polície, po 
otvorení ihriska s umelou trávou v areáli Základnej školy 
Trenčín, Kubranská cesta, aby sa zabránilo vandalizmu.  

- kriticky sa vyjadril aj k rozpisu umiestnenia kontajnerov 
počas jesenného upratovania. Žiada pridať jeden kontajner 
k lipám na Kubranskej pri vyústení Súvozu;  

oprava miestnych komunikácií v Opatovej 
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Poslankyňa Janka Fabová žiadala jeden kontajner 
k zastávke v Kubrici pri cintoríne.  

Predseda výboru mestskej časti Sever Ján Babič sa vyjadril 
: 
- aby dĺžka umiestnenia kontajnera bola aspoň dva dni; 
- že chýba osvetlenie na hrádzi pred domami č. 52 a 53; 
- že z pohľadu vodiča je málo osvetlená križovatka Žilinská – 
Považská, podobne aj križovatka na rohu bývalej mliekárne; 

- poďakoval sa komisii na úpravu cestovného poriadku 
mestskej hromadnej dopravy, lebo je vyriešený lepšie, ako 
pôvodný. 
Obrat v rokovaní sa zvýšil po príchode občanov tejto 

mestskej časti, ktorí vzniesli tieto požiadavky : 
- orezanie konárov pri informačnej tabuli výboru mestskej 
časti pri obchode, aby bola čitateľná; 

- treba orezať staré 50-ročné čerešne, lebo ohrozujú chodcov 
i vozidlá; 

- chýba prechod pre chodcov pri obchode na Ulici 
K výstavisku; 

- lokalita nie je pokrytá signálom Televízie Trenčín; 
- treba zastrešiť zastávku mestskej hromadnej dopravy na Ulici 

gen. M. R. Štefánika; 
- treba zabezpečiť poriadok v okolí Piano clubu po akciách 
v jeho priestoroch; 

- lávka pre peších ponad cestu pri Obchodno-zábavného centra 
Max má iba jeden výťah, zo strany obchodného centra sa 
chodí cez interiér. Ako však prejsť na druhú strany cesty 
telesne postihnutí v čase, keď je centrum zatvorené a teda 
výťah nefunguje ? 

- vyjadrili sťažnosť na betonárku, ktorá pri priaznivom vetre 
zasýpa všetko pieskom a prachom sídlisko Pred poľom a Pod 
Sokolice.  
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- vyjadrili sťažnosť na prevádzku výroby hliníka Askov, kde 
kontroly sú bezúspešné a počas nich neboli zaznamenané 
zvýšené hladiny škodlivín v ovzduší. Najhoršia je situácia 
počas víkendov a v nočných hodinách. Dávajú si otázku, že 
čo robí verejné zdravotníctvo a inšpektorát práce ?  
Ján Babič informoval o poslaneckom prieskume 

v prevádzke Askov, o krokoch podniknutých výborom 
mestskej časti v tejto kauze. Obyvatelia najviac postihnutých 
domov sú rozhodnutí obrátiť sa na televízne štáby so 
žiadosťou o pomoc. Jozef Čermák pripomenul, že počas 
masívneho vypúšťanie spalín treba volať mestskú políciu. 

Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 
Policajný prezident generál Ján Packa dňa 19. októbra 

2006 odvolal z funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Trenčíne Jozefa Valacha. Jozef Valach 
nemal previerku na stupeň riadenia, no ako okresný riaditeľ 
potreboval previerku na vyšší stupeň. Tú od Národného 
bezpeč-nostného úradu v Bratislave nedostal. Odvolal sa 
a odvolanie tiež mu zamietli, takže ho generál Ján Packa 
musel odvolať. 

www.sme.20.10.2006 
 
Dňa 24. októbra 2006 sa uskutočnila tlačová 

beseda primátora Mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera v súvislosti s rokovaním 
mestského zastupiteľstva dňa 26. októbra 
2006, na ktorej sa okrem neho zúčastnila 
prednostka Mestského úradu v Trenčíne JUDr. 
Iveta Orgo-níková a vedúca útvaru architektúry a stratégie 
Mestského úradu v Trenčíne Ing. Adriana Mlynčeková. Podľa 
programu bola zo strany primátora Mesta Trenčín Ing. 

Ing. Branislav Celler 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková 
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Branislava Cellera podaná informácia o zásobníku proritných 
projektov mesta Trenčín na z Európskej únie, ktoré sú 
sústredené do oblasti vzdelávania (rekonštrukcie školských 
objektov), do oblasti infraštruktúry sociálnych služieb 
(rekonštrukcie objektov sociálneho zabezpečenia), do oblasti 
infraštruktúry cestovného ruchu, do oblasti humanizácie sídiel, 

do oblasti životného prostredia a do oblasti 
infraštruktúry priemyslu. Ing. Adriana 
Mlynčeková. Informovala, že po dohode 
s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi 
Augsburského vyznania na Slovensku so 
sídlom v Trenčíne Mesto Trenčín vypracovalo 
návrh zmluvy o výpožičke, podľa ktorej 

prevezme na 99 rokov do výpožičky evanjelický cintorín na 
Hornom Šianci v Trenčíne. Okrem toho sa Mesto Trenčín 
zaviazalo zabezpečovať starostlivosť o hroby všetkých 
významných osobností pochovaných na tomto cintoríne 
a platiť poplatky za prenájom týchto hrobových miest : PhMr. 
Jána Halašu, JUDr. Ľudovíta Miloša Mičátka, Hrob rodiny 
Štúrovcov (Ján Štúr, JUDr. Karol Štúr), Anny Štúrovej, Jána 
Zemana, Jána Zubeka, Žigmunda Križana a JUDr. Ľudovíta 
Dohnányho. JUDr. Iveta Orgoníková informovala 
o odstúpení zmluvy s firmou Tehlár Trenčín, ktorá bola 
dodávateľom rekonštrukčných prác na 
bývalom objekte Materskej školy Trenčín, 
Gagarinova ul. pre voľno časové aktivity 
seniorov víťazstvom vo verejnej súťaži na 
základe nedostatkov zistených nedodržania 
technologických postupov a časových 
termínov rekonštrukcie objektu. Zároveň 
potvrdila, že mesto uhradilo len tie práce, ktoré boli vykonané 
podľa projektovej dokumentácie cca za 2,5 milióna Sk. 

Vlastné poznámky 

JUDr. Iveta Orgoníková 
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Pomocná evidencia 617/1/06, 618/1/06, 619/1/06, 620/1/06 
 
Minister životného prostredia Slovenskej republiky Jaroslav 

Izák už nie je poslancom trenčianskeho krajského 
zastupiteľstva. Funkcie sa písomne vzdal práve z dôvodu 
výkonu ministerskej funkcie a na rokovaní zastupiteľstva dňa 
25. októbra 2006 na jeho miesto nastúpila Katarína 
Macháčková, ktorá kandidovala ako nezávislá. Jaroslav Izák 
kandidoval do krajského parlamentu za Slovenskú národnú 
stranu za okres Prievidza. Poslanci ho na rokovaní krajského 
zastupiteľstva zároveň odvolali z troch komisií. Krajské 
zastupiteľstvo má 45 poslancov, v ktorom po dnešnom 
rokovaní je z nich 20 za Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko, 10 za Smer – Sociálna demokracia , 
8 za Kresťansko-demokratické hnutie, 2 za Slovenskú národnú 
stranu, 1 za Slovenskú demokratickú kresťanskú úniu – 
Demokratická strana a štyria sú nezávislí. 

Vlastné poznámky 
 
Mestská volebná komisia v Trenčíne podľa § 18 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do 
orgánov samosprávy obcí, v znení neskorších predpisov 
vyhlásila, že pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva 
dňa 2. decembra 2006 po schválení odvolania Okresným 
súdom v Trenčíne zo dňa 23. októbra 2006 predtým nes-
chválených kandidátov na poslancov mesta Trenčína zare-
gistrovala týchto kandidátov : 

Volebný obvod č. 1 
1. Mgr. Janka Babálová, 42 rokov, pedagóg, Trenčín, 

Družstevná 3, Slobodné fórum; 
2. PaedDr. Daniel Beníček, 58 rokov, riaditeľ Krajského 

centra voľného času, Trenčín, Riznerova 8, Smer – Sociálna 
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demokracia, Ľudová – strana Hnutie za demokratické 
Slovensko; 

3. PaedDr. Miroslav Gabriš, 47 rokov, manažér, Trenčín, 
Pod Brezinou 82, Slobodné fórum; 

4. Viliam Gajdúšek, 51 rokov, živnostník, Trenčín, Nad te-
helňou 26, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu; 

5. Ing. Július Homola, 59 rokov, riaditeľ, Trenčín, Nad te 
6. helňou 45, Nezávislý kandidát; 
7. Gabriela Hubinská, 66 rokov, dôchodkyňa, Trenčín, Nám. 

sv. Anny 26, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie;  

8. JUDr. Ján Kanaba, 60 rokov, advokát, Trenčín, Jána 
Zemana 101, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana 
Hnutie za demokratické Slovensko; 

9. Bc. Josef Kolář, , 39 rokov, technik, Trenčín, Bavlnárska 
9A, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie 
za demokratické Slovensko; 

10. Ing. Ján Krátky, 53 rokov, riaditeľ spoločnosti, Trenčín, 
Biskupická 24,  Slovenská demokratická a kresťanská únia 
– Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

11. Ing. Július Kúdelka, 51 rokov, zástupca prednostu Kraj-
ského stavebného úradu v Trenčíne, Trenčín, 28. októbra 6, 
Slovenská národná strana; 

12. Jozef Kutlík, 51 rokov, obchodný manažér, Trenčín, Par-
tizánska 7, Občianska konzervatívna strana; 

13. Ing. Igor Kvasnica, PhD., 42 rokov, prednosta Krajského 
úradu životného prostredia, Trenčín, Duklianskych hrdinov 
24, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za 
demokratické Slovensko; 

14. PhDr. Marián Kvasnička, 51 rokov, riaditeľ školy, Tren-
čín, I. Olbrachta 23E, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické 
hnutie; 
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15. Oľga Liptáková, 64 rokov, ekonómka, Trenčín, Berno-
lákova 8, Úsvit; 

16. Ing. Miroslav Marguš, 54 rokov, stavebný inžinier, Tren-
čín, Soblahovská 49, Slovenská národná strana;  

17. Ing. Peter Mikuš, 54 rokov, bankový manažér, Trenčín, 
Partizánska 4A, Slobodné fórum;  

18. Igor Mituchovič, 35 rokov, pracovník súkromnej bezpeč-
nostnej služby, Trenčín, Partizánska 15, Komunistická 
strana Slovenska; 

19. MUDr. Stanislav Pirošík, 59 rokov, učiteľ, Trenčín, Horný  
Šianec 13, Slovenská národná strana; 

20. Ing. Dominik Slezák, 59 rokov, člen správnej rady 
Odevných závodov, Trenčín, Horný Šianec 15, Slovenská 
národná strana; 

21. MUDr. Eugen Szép, PhD., 57 rokov, zubný lekár, Trenčín, 
Kniežaťa Pribinu 6, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické 
hnutie; 

22. Ing. Michal Šebík, 49 rokov, technicko-hospodársky pra-
covník, Trenčín, 28. októbra 6, Smer – Sociálna demo-
kracia, Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko; 

23. Ing. Tomáš Švec, 62 rokov, oblastný vedúci Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, Trenčín, Beckovská 8, 
Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za 
demokratické Slovensko; 

24. MUDr. Vojtech Žitňan, 70 rokov, dôchodca, Trenčín, 
Soblahovská 37, Slovenská národná strana;  

Volebný obvod č. 2 
1. Ing. Patrik Anina, 35 rokov, konateľ spoločnosti, Trenčín, 

Lavičková 12, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

2. Ing. Alena Bajčíková, 47 rokov, ekonóm, Trenčín, Mateja 
Bela 11, Nezávislý kandidát; 
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3. Jozef Bernáth, 56 rokov, podnikateľ, Trenčín, L. Novo-
meského 6, Slobodné fórum; 

4. Ing. Ján Bezák, 56 rokov, ekonóm, Trenčín, Šafárikova 7, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

5. Ing. Anton Boc, 43 rokov, zástupca primátora, Trenčín, 
Karpatská 32, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

6. Ing. Jozef Božík, 45 rokov, štátny zamestnanec, Trenčín, 
Halalovka 41, Nezávislý kandidát; 

7. Ľubomír Brezovský, 50 rokov, technik, Trenčín, Mateja 
Bela 7, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana 
Hnutie za demokratické Slovensko; 

8. Ing. Peter Cíbik, 42 rokov, technik-programátor, Trenčín, 
Matúšova 8,  Strana občianskej solidarity; 

9. Ing. Milan Česal, 54 rokov, klinický biochemik, Trenčín, 
K. Šmidkeho 3, Občianska konzervatívna strana; 

10. Miroslav Ferianec, 47 rokov, manažér, Trenčín, Bazov-
ského 12, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu;  

11. Ing. Vladimír Filko, 46  rokov, živnostník, Trenčín, Žilin-
ská 10, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu; 

12. Jozef Franko, 43 rokov, nezamestnaný robotník, Trenčín, 
L. Novomeského 5, Združenie robotníkov Slovenska; 

13. Ing. Dušan Gálik, 45 rokov, manažér, Trenčín, Halalovka 
55, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za 
demokratické Slovensko; 

14. Ing. Peter Gašparovič, 48 rokov, pracovník  exekučného  
úradu, Trenčín, Halalovka 66,  Smer – Sociálna demo-
kracia, Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko; 

15. RsDr. Jozef Hankoci, 57 rokov, asistent riaditeľa, Trenčín, 
L. Novomeského 3, Aliancia nového občana, Hnutie za 
demokraciu; 
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16. Eduard Hartmann, 41 rokov, manažér mládeže hokeja, 
Trenčín, Východná 7, ; Slovenská národná strana; 

17. Ing. Pavel Hôrkový, 46 rokov, živnostník, Trenčín, Ha-
lalovka 38, Slovenská národná strana; 

18. PhDr. Jozef Hrdlička, 29 rokov, historik, Trenčín, Hala-
lovka 30, Komunistická strana Slovenska; 

19. JUDr. Júlia Chlebanová, 55 rokov, právnik – mediátor, 
Trenčín, Vansovej 4, Združenie robotníkov Slovenska; 

20. Ivan Juhás, 28 rokov, personálny manažér, Trenčín, Jána 
Halašu 22, Občianska konzervatívna strana; 

21. Ing. Anton Kopáčik, 54 rokov, ekonóm, Trenčín, Hala-
lovka 50, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana 
Hnutie za demokratické Slovensko; 

22. Stanislav Krištof,  69 rokov, technik-elektro, Trenčín, K. 
Šmidkeho 20, Úsvit; 

23. Miroslav Kubis, MBA, 32 rokov, manažér, Trenčín, L. 
Novomeského 10, Slovenská národná strana;  

24. Ing. Jozef Majerík, PhD., 28 rokov, vysokoškolský učiteľ, 
Trenčín, Gen. Svobodu 9, Smer – Sociálna demokracia, 
Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko; 

25. Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, 44 rokov, riaditeľ spoločnosti, 
Trenčín, Soblahovská 14, Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko – demo-
kratické hnutie; 

26. Jaroslav Ondrušek, 45 rokov, podnikateľ, Trenčín, 
Kyjevská 7, Slobodnú fórum; 

27. MUDr. Stanislav Pastva, 37 rokov, lekár, Trenčín, 
Liptovská 8, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana 
Hnutie za demokratické Slovensko; 

28. Mgr. Miloš Podmanický, 42 rokov, špeciálny pedagóg, 
Trenčín, Halalovka 36, Komunistická strana Slovenska; 

29. Ing. Jozef Prekop, 58 rokov, technik, Trenčín, Západná 12, 
Nezávislý kandidát;  
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30. Marek Repa, 30 rokov, vedúci prevádzky, Trenčín, Jána 
Halašu 20, Slovenská národná strana;  

31. MUDr. Ľubomír Sámel, 45 rokov, lekár, Trenčín, 
Tatranská 1, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana 
Hnutie za demokratické Slovensko; 

32. Ing. Václav Vacula, 57 rokov, nezamestnaný strojný inži-
nier, Trenčín, Vansovej 4, Združenie robotníkov Slovenska; 

33. Branislav Zubričaňák, 26 rokov, poslanec uvoľnený pre 
výkon funkcie, Trenčín, Šafárikova 5, Slovenská demo-
kratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Kres-
ťansko – demokratické hnutie; 

Volebný obvod č. 3 
1. Ján Babič, 64 rokov, živnostník, Trenčín, Clementisova 2, 

Nezávislý kandidát; 
2. Marta Blahová, 66 rokov, pedagóg, Trenčín, Osvien-
čimská 28, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana 
Hnutie za demokratické Slovensko; 

3. Roman Bránsky, 56 rokov, nezamestnaný kultúrny pra-
covník, Trenčín, gen. M. R. Štefánika 28, ZRS; 

4. Bc. Ivan Bulejko, 34 rokov, ekonóm, Trenčín, Žilinská 12, 
Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu; 

5. PhDr. Ján Delinčák, 49 rokov, štátny zamestnanec, Tren-
čín, kpt. Nálepku 2, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – 
strana Hnutie za demokratické Slovensko; 

6. Ľubomír Dobiaš, 41 rokov, živnostník, Trenčín, Kubran-
ská 96, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

7. Igor Eliáš, 26 rokov, bezpečnostný pracovník, Trenčín, 
Pádivého 10, Občianska konzervatívna strana; 

8. Janka Fabová, 48 rokov, vedúca kancelárie, Trenčín, Du-
bová 2, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnu-
tie za demokratické Slovensko; 
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9. Jaroslav Fortuna, 72 rokov, montér-technik  špecialista, 
Trenčín, Žilinská 3, Úsvit; 

10. Jozef Gašparík, 45 rokov, obchodný zástupca, Trenčín, 
Sibírska 8, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu; 

11. Vladimír Gavenda, 52 rokov, podnikateľ, Trenčín, Hore-
blatie 53, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana 
Hnutie za demokratické Slovensko; 

12. Anna Gavendová, 53 rokov, nezamestnaná robotníčka, 
Trenčín, Potočná 60, Združenie robotníkov Slovenska;  

13. Ing. Tibor Hano, 53 rokov, stavebný technik, Trenčín, 
Hurbanova 60, Slobodné fórum;  

14. MUDr. Peter Hlavaj, 56 rokov, lekár, Trenčín, M. Tur-
kovej 46, Slobodné fórum; 

15. Juraj Holubek, 34 rokov, antikvariátnik, Trenčín, Pod 
čerešňami 4, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

16. Mgr. Terézia Hrušovská, 43 rokov, stredoškolská uči-
teľka, Trenčín, Sibírska 2, Smer – Sociálna demokracia, 
Ľudová – strana Hnutie za demokratické Slovensko; 

17. Bc. Ivana Jurišová, 28 rokov, sociálny pracovník, Trenčín, 
Pod horou 16, Slovenská národná strana; 

18. Ing. Igor Kulich, 46 rokov, súkromný podnikateľ, Trenčín, 
Gen. Viesta 34, Komunistická strana Slovenska; 

19. Ing. Róbert Lifka, 40 rokov, hydraulik, Trenčín, gen. M. 
R. Štefánika 10, Nezávislý kandidát; 

20. Gabriel Martiška, 55 rokov, športový manažér, Trenčín, 
Beckovská 13, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – 
strana Hnutie za demokratické Slovensko; 

21. Iveta Matejková, 46 rokov, riaditeľka KC, Trenčín, Pá-
divého 6, Slobodné fórum; 

22. RNDr. Jozef Mertan, 48 rokov, riaditeľ spoločnosti, Tren-
čín, Potočná 135, Slovenská demokratická a kresťanská 



 249 

únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické 
hnutie; 

23. Tibor Migaš, 46 rokov, referent, Trenčín, Hurbanova 56, 
Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za 
demokratické Slovensko; 

24. Kvetoslava Mišáková, 50 rokov, personálna pracovníčka, 
Trenčín, Žilinská 12, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické 
hnutie; 

25. Janka Moravčíková, 54 rokov, živnostníčka, Trenčín, 
K výstavisku 2, Slobodné fórum; 

26. Ing. Darina Neverišová, 59 rokov, dôchodkyňa, Trenčín, 
Hurbanova 37, Slovenská národná strana;  

27. Peter Ondrejička, 57 rokov, živnostník, Trenčín, M. Tur-
kovej 40, Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu; 

28. Mgr. Drahomíra Salihbegovič, 45 rokov, manažér, Tren-
čín, Hodžova 88, Aliancia nového občana, Hnutie za 
demokraciu; 

29. Martin Špillar, 28 rokov, podnikateľ, Trenčín, Smetanova 
8, Občianska konzervatívna strana; 

30. Ing. Miroslav Velčko, 54 rokov, dopravný inžinier, Tren-
čín, Považská 47, Nezávislý kandidát;  

31. Jozef Verčimák, 31 rokov, živnostník, Trenčín, Kubrická 
90, Slovenská národná strana; 

32. Oľga Vlnová, 48 rokov, podnikateľka, Trenčín, Potočná 
30, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demo-
kratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

33. Veronika Závodská, 63 rokov, ekonóm, Trenčín, Potočná 
155, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demo-
kratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

34. Daniel Zlatovský, 45 rokov, technik, Trenčín, Sibírska 16, 
Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za 
demokratické Slovensko; 
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35. Mgr. Michal Žiaran, 25 rokov, právnik, Trenčín, 
Švermova 10, Občianska konzervatívna strana;  

Volebný obvod č. 4 
1. Martin Barčák, 46 rokov, kultúrny pracovník, Trenčín, 

Bavlnárska 5, Nezávislý kandidát; 
2. Peter Brabec, 52 rokov, robotník, Trenčín, Záblatská 110, 

Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu; 
3. Patrik Burian, 30 rokov, obchodný manažér, Trenčín, Bre-

zová 7, Slobodné fórum; 
4. Ing. Viliam Cagala, 52 rokov, špecialista pre strategický 

rozvoj, Trenčín, Duklianskych hrdinov 22, Slovenská 
národná strana; 

5. Magdaléna Fiamová, 52 rokov, nezamestnaná robotníčka, 
Trenčín, Staničná 10, Zduženie robotníkov Slovenska;  

6. Štefan Gračka, 38 rokov, letecký mechanik, Trenčín, Vlár-
ska 53, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demo-
kratická strana, Kresťansko – demokratické hnutie; 

7. Miloš Kohout, 41 rokov, podnikateľ, Trenčín, Istebnícka 
22, SF 

8. Ing. Richard Kostka, 42 rokov, ekonóm, Trenčín, Majer-
ská 17, Nezávislý kandidát; 

9. Martin Kotras, 30 rokov, konateľ, Trenčín, Záblatská 83, 
Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za 
demokratické Slovensko; 

10. Jaroslav Olah, 46 rokov, keramik, Trenčín, Kasárenská 5, 
Nezávislý kandidát; 

11. Mgr. Ladislav Pavlík, 53 rokov, novinár, Trenčín, Du-
klianskych hrdinov 26, Smer – Sociálna demokracia, Ľu-
dová – strana Hnutie za demokratické Slovensko; 

12. Ing. Dušan Pevný, 43 rokov, ekonóm, Trenčín, Vážska 7, 
Nezávislý kandidát; 



 251 

13. Vladimír Poruban, 49 rokov, podnikateľ, Trenčín, Na 
záhrade 14, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana 
Hnutie za demokratické Slovensko; 

14. Ing. Mikuláš Sedláček, 68 rokov, podnikateľ, Trenčín, 
Záhradná 8, Slovenská národná strana;  

15. Ing. Tomáš Slivka, 39 rokov, manažér, Trenčín, 
Svätoplukova 12, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťansko – demokratické 
hnutie; 

16. Helena Šťastná, 57 rokov, stavebná technička, Trenčín, Pri 
parku 55, Slobodné fórum; 

17. Ing. Peter Štefánik, 55 rokov, živnostník, Trenčín, Dolné 
Pažite 72, Slobodné fórum; 

18. Tomáš Vaňo, 26 rokov, manažér,  Trenčín, Hanzlíkovská 
90, Smer – Sociálna demokracia, Ľudová – strana Hnutie za 
demokratické Slovensko; 

Vlastné poznámky 
 
Mestská volebná komisia v Trenčíne podľa § 23 zákona 

Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgá-
nov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásila, 
že pre voľby  primátora mesta Trenčín po schválení odvolania 
Okresným súdom v Trenčíne predtým neschváleného kandi-
dáta na primátora mesta Trenčína zaregistrovala týchto 
kandidátov : 
1. doc. Ing. Oto Barborák, CSc., 54 rokov, vysokoškolský 

pedagóg, Trenčín, Jilemnického 30, Smer – sociálna demo-
kracia, Ľudová strana  - Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská národná strana; 

2. Ing. Branislav Celler, 39 rokov, primátor, Trenčín, Pod 
Juhom 37, Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie; 
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3. Jozef Franko, 43 rokov, nezamestnaný robotník, Trenčín, 
L. Novomeského 5, Združenie robotníkov Slovenska; 

4. JUDr. Fedor Jánošík, CSc., 56 rokov, vedúci oddelenia 
právnych služieb, Trenčín, Mlynská 13,  Strana občianskej 
solidarity; 

5. Ing. Jozef Žiška, 52 rokov, manažér, Trenčín, J. Derku 2A, 
Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu; 
Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 
Dňa 7. novembra 2006 sa uskutočnila tlačová beseda orga-

nizátorky filmového festivalu „Hory a mesto Trenčín“ Mgr. 
Márie Dutkovej. V úvode zoznámila s cieľom festivalu, 
ktorého hlavným poslaním je propagácia dobrodružného filmu 
a športov, všestranná podpora zdravotného štýlu a podporu 
alternatívneho využitia voľného času. Festival je určený tak 
odbornej verejnosti, priaznivcom horských športov a filmov, 
ako aj mestským ľuďom a mládeži s nadchnutím pre krásu 
prírody a zdravý spôsob života. Počas troch dní si diváci pozrú 
deväť hodín kvalitných filmov natočených autentickým okom 
kamery dokumentaristov z celého sveta. Súčasťou festivalu 
bola súťažná prehliadka regionálnych amatérskych filmov 
a fotosúťaž amatérskych fotografov na tému príroda, športy 
v prírode a svet ľudí, ktoré hodnotila komisia v zložení Ing. 
Čestmír Harníček, Ivan Bulík a Ján Gejdoš. Festival budú 
dopĺňať sprievodné podujatia : 
- preteky slovenského pohára drytoolingu – Krokodíl Cup na 

cvičnej horolezeckej stene 
- zjazd horských bicyklov v lesoparku Brezina, 
- premiéra nového vodáckeho filmu „Sick line 4“ od Olafa 

Obsommera, 
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- krst knihy cestovateľa Ivana Bulíka „Afriky“ za účasti 
režiséra Pavla Barabáša v Kultúrnom a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

- premietanie diafoto obrázkov Jaroslava Dutku „Posledných 
10 rokov v horách“, 

- výstavy fotografií od Petra Ondrejoviča „Horizontálne 
a vertikálne cesty životom“ a Gabriela Čmárika „Pakistan – 
lezenie alpským štýlom“. 
Vlastné poznámky 

 
Minister spravodlivosti JUDr. Štefan Harabín sa dňa              

7. novembra 2006 stretol v Bratislave so sudcami Tren-
čianskeho kraja. Počas stretnutia ich oboznámil s legisla-
tívnymi zmenami a plánmi na ozdravenie justície. Sudcovia v 
diskusii ministra upozornili na problémy, ktoré prinieslo zru-
šenie viacerých okresných súdov. V súčasnosti musí Okresný 
súd v Trenčíne platiť súkromnej spoločnosti za prenájom 
priestorov viac ako 2,5 milióna korún Sk, aby mala kde sídliť 
časť sudcov zo zrušených súdov z Bánoviec nad Bebravou a z 
Nového mesta nad Váhom. Ako uviedol minister Štefan 
Harabin, tieto poznatky pri prehodnotení obnovy zrušených 
súdov v rámci takzvanej optimalizácie rezort určite využije. 
Prax totiž podľa neho ukázala, že takéto riešenia nie sú na 
prospech ani občanom a v konečnom dôsledku ani sudcom. 
Trestní sudcovia tiež upozornili na problém pri prepisovaní 
nahrávaných pojednávaní. Napriek tomu, že zákon im pri-
kazuje nahrávať priebehy pojednávaní, vznikajú veľké pro-
blémy pri prepisovaní desiatok hodín rozhovorov. 

www.sme.sk 08.11.2006 
 

Dňa 10. novembra 2006 sa poslednýkrát v tomto volebnom 
období stretli poslanci na rokovaní trenčianskeho mestského 
zastupiteľstva, aby schválili formou na Slovensku zatiaľ jedi-
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nečný dokument – Programový rozpočet Mesta Trenčín na 
roky 2007 - 2009.  Tento rozpočet obsahoval 16 programov, 
okrem iných aj dopravu, vzdelávanie, šport, pozemné komu-
nikácie či propagáciu. Každý program obsahuje informáciu, 
koľko naň vyčlení samospráva prostriedkov a čo konkrétne sa 
má za peniaze daňových poplatníkov vykonať. Detailné roz-
pracovanie rozpočtu ho priblíži väčšej skupine obyvateľstva. 
Najviac peňazí pôjde v budúcom roku na vzdelávanie a do-
pravu. Medzi najväčšie položky v rozpočte patrí výkup a 
následný predaj pozemkov pod budúcou priemyselnou zónou, 
výstavba športového areálu na Základnej škole Trenčín, Be-
zručova ul. a projekt ďalšej etapy juhovýchodného obchvatu. 
Veľkou investíciou bude aj výstavba novej letnej plavárne a 
rodinných domov, ktoré musia byť postavené ako náhrada za 
zbúranie pôvodných pre modernizáciu železničnej trate. Tieto 
položky však kompletne prefinancujú Železnice Slovenskej 
republiky. Bežné príjmy by v roku 2007 mali dosiahnuť 730,3 
milióna Sk a výdavky 714,7 milióna Sk. Kapitálový rozpočet 
bude schodkový pri príjmoch 202,6 milióna Sk a výdavkoch 
421,5 milióna Sk. Mimorozpočtové operácie prinesú takmer 
203,4 milióna Sk, rozpočet tak bude vyrovnaný pri celkových 
príjmoch aj výdavkoch takmer 1,136 mld. Sk. Zadĺženosť 
mesta klesne o jedno percento. V rámci majetkových prevo-
dov poslanci schválili uzatvorenie zmluvy o budúcej zámennej 
zmluve nehnuteľného majetku medzi Mestom Trenčín a Že-
leznicami Slovenskej republiky, predmetom ktorej je vzá-
jomná výmena pozemkov. Zmluva súvisí s prípravou moder-
nizácie železničnej trate. K uzatvoreniu vlastnej zámennej 
zmluvy dôjde po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia na stavby súvisiace s modernizáciu. Poslanci pre-
rokovali a schválili aj kúpu pozemkov v lokalite priemyselnej 
zóny od vlastníkov, ktorí majú záujem predať ich. Kúpa sa 
bude realizovať postupne podľa záujmu investorov o dané 
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územie. Mesto Trenčín na základe rozhodnutia poslancov 
mestského zastupiteľstva odpredá spoločnosti Marius Pe-
dersen 31 kusov akcií Považskej odpadovej spoločnosti a 8 
akcií spoločnosti Stredné Považie. V oboch akciových spo-
ločnostiach bolo mesto Trenčín minoritným vlastníkom akcií. 
Do mestskej pokladne tak pribudne 5 miliónov 340 tisíc Sk. 
Ďalšie 3 milióny 82 tisíc Sk Mesto Trenčín získa za predaj 
technologických vozidiel, určených na údržbu komunikácií. 
Novým majiteľom sa stane spoločnosť Marius Pedersen, víťaz 
verejnej súťaže, ktorú mesto vypísalo na zabezpečenie bežnej 
a zimnej údržby komunikácií. Poslanci schválili aj plán kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín na 1. pol-
rok 2007 a zobrali na vedomie Urbanisticko-architektonickú 
štúdiu centrálne mestskej zóny.  

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa             
10. novembra 2006 predniesla poslankyňa Janka Fabová list 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trenčíne, v kto-
rom bolo uvedené, že presbyterstvo ani konvent Evanjelickej 
cirkvi augsburského vyznania v Trenčíne cirkvi neschválili 
výpožičku evanjelického cintorína na obdobie 99 rokov, pre-
tože sa im zdá zmluva s mestom Trenčín je pre nich ne-
výhodná a evanjelici vraj nemajú istotu či sa cintorín v 
budúcnosti nezneužije na iné účely. Treba dopovedať, že 
predmetnú zmluvu Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne už pred-
tým na svojom zasadnutí dňa 26. októbra 2006 schválilo. 
Mesto Trenčín plánovalo v tomto a budúcom roku 2007 
investovať do zanedbaného cintorína 13 miliónov Sk. Za tieto 
finančné prostriedky sa mala vybudovať prístupová cesta, 
oporný múr, parkovisko, prípojka úžitkovej vody, osvetlenie a 
centrálne pietne miesto. Na cintoríne by sa tiež osadili lavičky 
a spevnili chodníky medzi hrobmi. Hlavným dôvodom uza-
vretia zmluvy o výpožičke evanjelického cintorína bolo mesto 
Trenčín, že zabezpečí starostlivosť o hroby niektorých 
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významných osobností, ktoré sú na cintoríne pochované 
a dnes sú dezolátnom stave, lebo sa nikto o ne nestará. Medzi 
osobnosťami figurujú básnik Michal Kišš, umelecký fotograf 
Ján Halaša, štúrovec Ľudovít Dohnány či rodina Ľudovíta 
Štúra. Podľa slov vedúcej útvaru architektúry a stratégie Mest-
ského úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriany Mlynčekovej sa z 
cintorína po rekonštrukcii malo stať parkovo - pietne miesto. 
Rekonštrukciou cintorína by sa mohlo aj znovu pochovávať, 
pretože teraz to nie je možné. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 660/1/06 
 

     Mimoriadne úspešne sa umiestnila v súťaži ZlatýErb.sk 
2006 oficiálna webová 
stránka Mesta Trenčín 
www.trencin.sk, keď 
v silnej konkurencii 
v kategórii mestá 
a mestské časti získala 
štvrté miesto. Súťaž 
„ZlatyErb.sk“ každo-
ročne vyhlasuje spoloč-
ne Únia miest Sloven-

ska a Občianske združenie Slovensko pod záštitou predsedu 
Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu Vlády Sloven-
skej republiky a Európskeho komisára za Slovenskú republiku 
a ďalších vysokých predstaviteľov výkonnej i zákonodarnej 
moci. Jej hlavným cieľom je podporiť informatizáciu slo-
venských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť 
výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv 
účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvy-
šovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, 
miest, mestských častí a obcí. Výsledky súťaže boli slávnostne 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler úplne vpravo s vyznamenaním 
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vyhlásené a  ceny odovzdané 14. novembra počas Galavečera 
medzinárodnej konferencie ITAPA 2006 v Harmony Hall 
Radison Sas Carlton v Bratislave za účasti podpredsedu Vlády 
Slovenskej republiky Dušana Čaploviča. „Súťaž bola veľmi 
vyrovnaná a mnohí z porotcov konštatovali stúpajúci trend 
kvality z hľadiska obsahu, štruktúry i technického a gra-
fického riešenia stránky www.trencin.sk,“ povedal po odov-
zdaní cien v mene organizátorov generálny sekretár Únie 
miest Slovenska Marián Minarovič. Cenu za Mesto Trenčín 
prevzal jeho primátor Ing. Branislav Celler, v spoločnosti 
predstaviteľov ďalších ocenených miest - Martina, Bratislavy, 
Nitry a Revúcej. 

Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 687/1/06  

 
Oficiálna volebná kampaň pre voľby poslancov a primátora 

mestskej samosprávy sa začala v stredu 15. novembra 2006 aj 
v Trenčíne. Tren-
čania však mali po-
dobizeň terajšieho 
primára Ing. Bra-
nislava Cellera na 
očiach už dva me-
siace pred týmto 
dátumom, o čo sa 
postarala Trenčian-
ska mediálna spo-
ločnosť, ktorá si 
objednala billboar-

dy a priestor na zastávkach mestskej hromadnej dopravy na 
propagáciu svojich dvoch produktov, keď na titulný list oboch 
strán umiestnila portrét primátora. Táto skutočnosť podráždila 
niektoré miestne média, ale hlavne opozíciu. Na billboardovú 
kampaň vsadil aj ďalší kandidát na primátora mesta doc. Ing. 
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Oto Barborák, CSc., ktorého plagáty sa objavili na reklam-
ných plochách, kde predtým dva týždne viseli billboardy, 
ktoré pripomínali občanom nesplnené sľuby terajšieho pri-
mátora. Podobná antikampaň v Trenčíne sa objavil v mesiaci 
august 2006, keď na napísaných letákoch distribuovaných 
Klubom angažovaných Trenčanov, ktoré si občania našli 
v schránkach, bol text s upozornením na nehospodárne na-
kladanie s majetkom mesta, jeho rozpredávanie svojim pria-
teľom za smiešne ceny, zvýšenie zadĺženosti mesta.  

Trenčianske noviny 2.11.2006 
 

Slovenskú verejnosť vzrušila surová vražda podnikateľa 
Jána Kubašiaka v Polomke v okrese Brezno, o ktorej infor-
movali všetky rozhlasové a televízne médiá. Z hľadiska pros-
tých ľudí bolo však najpodlejšie to, že vraždu spáchali dvaja 
bývalí a jeden aktívny policajt z Krajského riaditeľstva poli-
cajného zboru v Trenčíne. Celý prípad sa stal tak, že títo traja 
muži večer 14. novembra 2006 vtrhli do rodinného domu 39-
ročného Jána Kubašiaka v Polomke v okrese Brezno. Ľudí v 
dome spútali, podnikateľa pred deťmi zbili, pretože im nech-
cel dať kľúče od trezoru. Policajná hliadka, ktorá prišla na 
miesto po nahlásení občanmi, že sa v dome niečo deje, 
páchatelia oboch príslušníkov tiež spútali. Podnikateľa od-
viedli do vedľajšej miestnosti, kde mu pred policajtmi strelili 
do zátylku zbraňou s tlmičom a z miesta ušli na osobnom aute 
Škoda Fabia. Jednému zo spútaných policajtov sa podarilo 
vyslobodiť a privolal pomoc. Auto útočníkov sa pokúsila 
zastaviť na ceste hliadka, pričom vrahovia zranili jedného 
policajta a unikli. Všetko potom vyzeralo ako v akčnom filme, 
keď celú oblasť obsadila polícia a kontrolovala všetky vozidlá. 
Prvého z vrahov, 32 ročného Róberta Červeňana, polícia 
zadržala už 15. novembra 2006 v Mýte pod Ďumbierom. 
Zostávajúcich dvoch 35 ročného Róberta Petluša a 33 roč-
ného Juraja Rozsíka sa podarilo zadržať dňa 18. novembra 
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2006 v Prievidzi na sídlisku Sever, v blízkosti bydliska 
Rozsíkových rodičov. Do akcie bolo nasadených 150 poli-
cajtov. Pri zadržaní nekládli odpor a nemali strelné zbrane. 
Petluš pri sebe nemal doklady, Rozsík mal nôž a služobný 
policajný preukaz. Previezli ich do Bratislavy, prípad prevzal 
Úrad inšpekčnej služby. Treba dodať, že policajti zadržali aj 
Petlušovho otca, ktorý páchateľom niesol jedlo, mobily a časť 
zbrane. Obvinený bol z napomáhania trestnému činu, pomoci 
pri úteku, nedovoleného ozbrojovania a marenia spravo-
dlivosti.  

Vlastné poznámky 
 
Pri príležitosti nedožitých 85. rokov Alexandra Dubčeka 

zorganizoval Inštitút - Analýzy-stratégie-alternatívy, Ústav 
politických vied Slovenskej akadémie vied, Trenčianska uni-
verzita Alexandra Dubčeka a Spoločnosť Alexandra Dubčeka 
medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Alexander 
Dubček – významný Slovák a Európan. Konferencia sa 
uskutočnila v dvoch dňoch a to dňa 24. a 25. novembra 2006 
v Bratislave a v Trenčíne na Trenčianskej univerzite Ale-
xandra Dubčeka.  

Prvá časť konferencie sa uskutočnila v Kongresovej sále 
Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorom po otvorení 
prezidentom Spoločnosti Alexandra Dubčeka Pavlom Dub-
čekom vystúpil predseda Vlády Slovenskej republiky Róbert 
Fico. Z osobnými spomienkami vystúpili zahraniční a domáci 
hostia konferencie – bývalý viceguvernér Európskej inves-
tičnej a rozvojovej banky Wolfgang Roth, prorektor Bo-
lognskej univerzity Guido Gambeta, Zdeněk Jičínský, 
Čestmír Císař a ďalší osobní priatelia Alexandra Dubčeka. 
Na tému „Európske posolstvá Dubčeka“ vo svojich vystú-
peniach priblížili – prof. PhDr. Ivan Laluha, CSc. 
z Ekonomickej univerzity v Bratislave, spisovateľ PhDr. 
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Ladislav Ťažký, CSc. a prorektor Bolognskej univerzity 
Guido Gambeta. Odovzdaním pamätných medailí Alexandra 
Dubčeka a prezentáciou knihy pod názvom „Pozývací list 
1968“ bývalého korešpondenta Československého rozhlasu 
v USA Otakara Kořínka sa oficiálna časť ukončila. Medzi-
národnú konferenciu v Bratislave ukončil koncert v Redute. 

Druhá časť medzinárodnej konferencie pokračovala na dru-
hý deň na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dubčeka 
za účasti podpredsedu Vlá-
dy Slovenskej republiky 
Dušana Čaploviča, veľ-
vyslanca Slovenskej repu-
bliky v Izraeli Milana 
Dubčeka, prezidenta Spo-
ločnosti Alexandra Dub-
čeka MUDr. Pavla Dub-

čeka a ďalších hostí. Po príhovore rektora Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. 
prevzali viacerí hostia zlatú medailu Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka menovite – akademický sochár doc. 
Teodor Baník, PhDr., riaditeľ Ústavu politických vied 
Slovenskej akadémie vied PhDr. Miroslav Pekník, prezident 

Spoločnosti Alexandra Dub-
čeka MUDr. Pavol Dubček, 
prof. PhDr. Ivan Laluha 
CSc., PhDr. Jozef Škultéty 
a PhDr. Ladislav Ťažký, 
CSc. Potom program pokra-
čoval vystúpeniami popred-
ných politológov a sociológov 
z Českej a Slovenskej repu-

bliky. Ako prvý vystúpil PhDr. Stanislav Sýkora, CSc. zo 
doc. Teodor Baník (vpravo) preberá zlatú medailu TnU AD 
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Slovenského historického ústavu Slovenskej akadémie vied 
v Bratislave na tému „Politický vývoj na Slovensku v rokoch 
1963 až 1967“. Ako povedal, „po roku 1963 nastalo obdobie 
politického odmäku, ktorým sa začal proces reformného ko-
munizmu, v čele, ktorého stáli žurnalisti, umelci i pracovníci 
najvyššieho aparátu komunistickej strany v Bratislave“. PhDr. 
Miroslav Ondáš zo Slovenského historického ústavu Slo-
venskej akadémie vied v Bratislave rozšíril toto obdobie pred-
náškou „Snahy o sociálny rozmer reforiem Dubčekovej éry“.   
Dr. Ján Berwid - Buquoy z Českého inštitútu medzi-
národného stretnutia zaujímavou prednáškou, v ktorej analy-
zoval revolúcie vznikajúce v spoločnosti a rozdelil ich do 
dvoch skupín a to jednak tie, ktoré vznikali nespokojnosťou 
vykorisťovaných a smerovali proti vykorisťovateľom, alebo 

vláde a vyústili 
v občianskej voj-
ne. Druhé revo-
lúcie boli tiež 
vyvolané nespo-
kojnosťou vyko-

risťovaných 
a smerovali proti 

vykorisťova-
teľom, ale v boji 
proti odstráneniu 
nespokojnosti ich 

partnerom boli nespokojné vládnuce vrstvy a tým pádom ne-
mohla vzniknúť občianska vojna. Táto situácia nastala aj 
v bývalom Československu v roku 1968, keď najvyššie stra-
nícke orgány sa spojili s ľudom a všetky aktivity smerovali 
k demokracii. Táto nezvyčajná polarita spôsobila u politických 
partnerov na východe, že očakávaná občianska vojna nepri-
chádzala, čím nebol zásadný dôvod mocenského zásahu z ich 

zľava – M. Dubček, D. Čaplovič, doc. Ing. J. Wagner, PhD., MUDr. P. Dubček 
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strany. Pražská jar však znamenala nebezpečenstvo nielen pre 
Sovietsky zväz, ale aj pre Spojený štáty americké. Vojenský 
zásah piatich spriatelených armád 21. augusta 1968 proti Čes-
koslovensku znamenal hrdelný rozsudok nad svetovým so-
cializmom. Perestrojka vedená Gorbačovom sa prihlásila 
k Dubčekovskému socializmu s ľudskou tvárou“. S ďalšími 
vystúpeniami prispeli do programu konferencie – riaditeľ 
Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied PhDr. 
Miroslav Pekník, Zdeněk Doskočil z Karlovej univerzity 
v Prahe, Svetozár Krno z Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, prof. PhDr. Rastislav Tóth, PhD. z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka, Zuzana Kusá zo Sociolo-
gického ústavu Slovenskej akadémie vied, prof. PhDr. Ivan 
Laluha, CSc. z Ekonomickej univerzity v Bratislave, spiso-
vateľ PhDr. Ladislav Ťažký, CSc. a ďalší. Účastníci konfe-
rencie kyticou kvetov vzdali úctu Alexandrovi Dubčekovi pri 
jeho buste v budove rektorátu univerzity, zapísali sa do 
pamätnej knihy univerzity a prezreli si výstavu o živote a diele 
veľkého Slováka Alexandra Dubčeka. 

Vlastné poznámky 
 

Trinásťročný chlapec z Trenčína utrpel v nedeľu 19. no-
vembra 2006 večer na železničnej stanici popáleniny 2. a 3. 
stupňa na takmer polovici tela. Ako o nešťastnej udalosti 
informoval hovorca železničnej polície Jozef Buranský, chla-
pec vyliezol na odstavený chladiarenský vagón, kde ho za-
siahol elektrický prúd trolejového vedenia. Prípad prísluš-
níkom železničnej polície oznámil rovesník a kamarát poš-
kodeného, 13-ročný Michal. Podľa svedkov nehody sa chlapci 
vracali z obchodného centra, pričom si všimli, že tým istým 
smerom ide aj trojica asi 17-ročných mladíkov. Domnievali 
sa, že títo mladíci ich prenasledujú, preto sa pred nimi dali na 
útek. Michal s kamarátom z Prievidze utekali k železničnej 
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stanici, ich kamarát k nákladnej pokladni. Po tom, ako zistili, 
že ich mladíci neprenasledujú, išli hľadať svojho kamaráta. 
Zakrátko v koľajisku za nákladnou pokladňou spozorovali nad 
chladiarenským vozňom záblesk, preto sa rozbehli tým sme-
rom. Na zemi našli svojho priateľa, ktorému po zásahu 
elektrickým prúdom horel odev. Michal po uhasení ohňa bežal 
po pomoc na oddelenie železničnej polície. Policajti privolali 
zdravotníkov, ktorí zraneného chlapca previezli najskôr do 
nemocnice v Trenčíne a následne ho transportovali do jednej z 
bratislavských nemocníc.  

Trenčianske noviny 29.11.2006 
 
Pre komunálnymi voľbami sa uskutočnil okrúhly stôl 

kandidátov na primátora mesta Trenčín – doc. Ing. Ota 
Barboráka, CSc., Ing. Jozefa Žišku a JUDr. Fedora Já-
nošíka bez účasti kandidujúceho terajšieho primátora Ing. 
Branislava Cellera a Jozefa Franka. Kandidátom chýbala 
beseda pri okrúhlom stole za asistencie kamier trenčianskej 
televízie. „Predpokladali sme, že mestská televízia pripraví 
vysielanie, kde by pozvala všetkých kandidátov. Urobila tak v 
roku 2004, za účasti piatich kandidátov a občania tak mali 
možnosť dozvedieť sa názory kandidátov,“ povedal nominant 
koalície Smer - Sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie 
za demokratické Slovensko a Slovenskej národnej strany doc. 
Ing. Oto Barborák, CSc. Toto vyjadrenie doplnil ďalší 
kandidát Ing. Jozef Žiška, že „k pluralite názorov patrí aj 
okrúhly stôl, aby verejnosť videla konfrontáciu názorov kan-
didátov“, nominant Aliancie nového občana Hnutia za demo-
kraciu. Kandidáti v Trenčíne využívajú kombinovanú kampaň, 
letáky, billboardy, stretnutia s občanmi. Reklamné plochy na 
betónových valcoch pred Kultúrnym a metodickým centrom 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky zaplnili svojimi letákmi. 
Výnimkou je panel kandidáta za Združenie robotníkov Slo-
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venska 43-ročného nezamestnaného robotníka Jozefa Franka. 
Ing. Jozef Žiška, ktorý bol primátorom v Trenčíne dve volebné 
obdobia, si svoju kampaň financuje sám. Má svoje billboardy 
a sám si orgnizuje stretnutia s občanmi. Výška vložených 
prostriedkov sa pohybuje od 15 do 180-tisíc. JUDr. Fedor Já-
nošík nominant Strany občianskej solidarity nie je zástancom 
pompéznych kampaní. Najviac na predvolebnú kampaň v 
celoslovenskom meradle vynaložila strana Smer – sociálna 
demokracia. Predpokladá sa, že okolo 10 miliónov Sk.  

Trenčianske noviny 29.11.2006 
Pomocná evidencia 695/1/06 

 
Dňa 2. decembra 2006 sa uskutočnili na území celého 

Slovenska, teda i v Trenčíne komunálne voľby do mestských 
a obecných samospráv. Volebný obvod mesta Trenčín bol 
rozdelený do volebných obvodov, ktoré mali 44 okrskov. 
V prvom volebnom obvode kandidovalo 23 občanov, v dru-

hom volebnom obvode 
kandidovalo 33 občanov,  
v treťom volebnom obvode 
kandidovalo 36 občanov 
a vo štvrtom volebnom ob-
vode kandidovalo 18 ob-
čanov. Pre voľby na pri-
mátora mesta sa uchádzalo 
päť kandidátov. Z 15.100 
platných hlasov najviac 

hlasov získal kandidát koalície Sociálno-demokratická a kres-
ťanská únia, Kresťansko-demokratické hnutie Ing. Branislav 
Celler – 5891, kandidát koalície Smer - Sociálna demokracia, 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – doc. Ing. 
Oto Barborák, CSc. – 5481, kandidát koalície Aliancie nového 
občana, Hnutie za demokraciu Ing. Jozef Žiška – 2650, kan-

Ing. Branislav Celler 
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didát Strana občianskej solidarity JUDr. Fedor Jánošík – 937 
a kandidát Združenia robotníkov Slovenska Jozef Franko – 
142 hlasov. Poslanecké miesta mestského zastupiteľstva podľa 
počtu získaných hlasov obsadili : 
1. PhDr. Marián Kvasnička – Sociálno-demokratická a kres-
ťanská únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1488 hla-
sov 

2. Ing. Igor Kvasnica, PhD. – Smer - Sociálna demokracia, 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko - 1220 
hlasov 

3. Ing. Ján Krátky – Sociálno-demokratická a kresťanská 
únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1995 hlasov 

4. PaeDr. Daniel Beníček – Smer – Sociálna demokracia, Ľu-
dová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1158 
hlasov 

5. JUDr. Ján Kanaba – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1065 hlasov 

6. Gabriela Hubínska – Sociálno-demokratická a kresťanská 
únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1056 hlasov 

7. MUDr. Ľubomír Sámel – Smer - Sociálna demokracia, 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1102 
hlasov 

8. Branislav Zubričaňák – Smer - Sociálna demokracia, Ľu-
dová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 981 hla-
sov 

9. Ing. Anton Boc – Sociálno-demokratická a kresťanská 
únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 833 hlasov 

10. MUDr. Stanislav Pastva – Smer - Sociálna demokracia, 
Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 795 
hlasov 

11. Ing. Ján Bezák – Sociálno-demokratická a kresťanská únia, 
Kresťansko-demokratické hnutie – 794 hlasov 

12. Eduard Hartman – Slovenská národná strana – 697 hlasov 
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13. Ing. Dušan Gálik – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 672 hlasov 

14. Ján Babič – nezávislý kandidát – 1793 hlasov 
15. Janka Fabová - Smer - Sociálna demokracia, Ľudová stra-

na – Hnutie za demokratické Slovensko – 1599 hlasov 
16. Ing. Róbert Lifka – nezávislý kandidát – 1574 hlasov 
17. Marta Bláhová – Smer- Sociálna demokracia, Ľudová stra-

na – Hnutie za demokratické Slovensko – 1250 hlasov 
18. Vladimír Gavenda – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová 

strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 1182 
19. Ľubomír Dobiáš – Sociálno-demokratická a kresťanská 

únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1179 hlasov 
20. RNDr. Jozef Mertan – Sociálno-demokratická a kresťan-

ská únia, Kresťansko-demokratické hnutie – 1070 hlasov 
21. Juraj Holúbek – Sociálno-demokratická a kresťanská únia, 

Kresťansko-demokratické hnutie – 1036 hlasov 
22. Martin Barčák – nezávislý  kandidát – 1088 hlasov 
23. Tomáš Vaňo – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová strana 

– Hnutie za demokratické Slovensko – 1058 hlasov 
24. Vladimír Poruban – Smer - Sociálna demokracia, Ľudová 

strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 906 hlasov 
25. Mgr. Ladislav Pavlík – Smer - Sociálna demokracia, Ľu-

dová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – 826 
hlasov 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 5. decembra 2006 sa uskutočnilo už druhé zasadnutie 

Detského parlamentu za účasti primátora Mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera a uvoľneného funkcionára pre výkon 
funkcie Branislava Zubričaňáka. Rokovanie moderovala 
Mária Kűhlefőlová. V úvode členovia Detského parlamentu 
dostali „mikulášské darčeky“ a zaželali si veľa zdravia, šťastia 
spokojnosti a úspechov v novom kalendárnom roku. Vo svo-
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jich vystúpeniach  sa sústredili oboznámenie, čo všetko sa im 
od posledného rokovania podarilo ako napríklad vysielanie 
školského rozhlasu na Základnej škole Trenčín, Novomeského 
ulica, alebo i to, čo sa im nepáči. Napríklad, že spolužiaci 
používajú nevyberané slová cez prestávky, alebo ľudia chodia 
venčiť psov do pieskovísk, kde sa hrajú malé deti a podobne. 
Ich vystúpenia boli poznačené hravosťou a nezaťaženosťou 
spoločenskými konvenciami, keď vedeli všetko pomenovať 
správnym výrazom. Osemnástimi hlasmi za (štyria boli proti) 
sa uzniesli na požiadavke zaviesť na základných školách 
v Trenčíne jednotné oblečenie. „Chápem myšlienku, ktorá 
viedla deti k prijatiu tohto uznesenia. Chcú, aby sa medzi 
sebou hodnotili na základe charakterových vlastností a nie 
podľa oblečenia. Sľúbili sme im pracovať s týmto nápadom 
ďalej, vyvolať od-
bornú i laickú dis-
kusiu na túto tému. 
Viem si predstaviť, 
že napríklad v spo-
lupráci so študentmi 
so Strednej umelec-
kej školy v Trenčíne 
pripravíme návrhy 
na takéto oblečenie,“ 
povedal po zasadnutí 
detského parlamentu Ing. Branislav Celler, primátor Mesta 
Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 6. decembra 2006 prijal predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH p. Bertuku 
z Holandska, ktorá takmer desať rokov bohato sponzoruje so-
ciálne zariadenie pre mentálne  postihnuté deti – DEMY, ako 
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aj zdravotnícke zariadenia. Hoci je 
sama obyčajná dôchodkyňa, dokáže 
predovšetkým zásluhou svojho srdca 
presvedčiť mnohých sponzorov 
v Holandsku, aby pomohli slabším. 
Pred niekoľkými rokmi sa jej 
napríklad podarilo zabezpečiť pre 

trenčiansku nemocnicu dva plné kamióny nových postelí, ktorí 
pacienti doposiaľ používajú. 

Vlastné poznámky 
 
V závere kalendárneho roka 5. decembra 2006 sa 

v Trenčíne uskutočnilo tradičné stretnutie novinárov na 
novinárskej kapustnici pod vianočnou jedličkou, ktoré 
pripravila Regionálna organizácia Slovenského syndikátu no-
vinárov. Bezprostredne, stručne pri sviatočne vianočnom pres-
tretom stole predsedníčka Regionálna organizácia Sloven-
ského syndikátu novinárov v Trenčíne Mgr. Ľuboslava Se-
dláková, šéfredaktorka Trenčianskych novín uviedla: „Naša 
stavovská organizácia eviduje takmer deväťdesiat členov – 
novinárov, publicistov z deviatich okresov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Žiaľ, dnes sa z nášho stretnutia nemohla 
tešiť dlhoročná novinárka Anna Samáková, ktorá opustila naše 
rady. V rámci pracovných rokovaní spoločne s vedením 
Syndikátu slovenských novinárov a predsedníčkou Zuzanou 
Krútkou sme hľadali spravodlivý model financovania regio-
nálnych organizácií. Trenčianskej organizácii namiesto vlast-
ných priestorov sa podarilo získať „mobilnú“ kanceláriu“ v 
podobe notebooku. Počas roka sa členovia Regionálna 
organizácia Slovenského syndikátu novinárov zúčastnili via-
cerých medzinárodných konferencií a seminárov, organi-
zovaných Syndikátom slovenských novinárov.“ Neformálnej 
novinárskej párty v príjemnom prostredí dodal predvianočný 
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kolorit aj Mikuláš, ktorého prezentoval Leo Kužela, keď 
prišiel medzi bývalých i súčasných redaktorov. Úprimnú, až 
rodinnú atmosféru vytvoril známy amatérsky ľudový hu-
dobník a spevák – akordeonista Paľo Ježík, ktorý na harmo-
nike vyhrával známe ľudové melódie. Predvianočná akcia s 
rolničkou v trenčianskom Gastrocentre svojou prirodzenosťou 
mala svoje čaro. Nechýbali „starí harcovníci“ od pera, mi-
krofónu a fotoaparátu Ferdo Rybníček, Jozef Čery, Leo Ku-
žela, Tomáš Švec, dlhoročný šéfredaktor Trenčianskych novín 
Štefan Šicko, držiteľ viacerých novinárskych cien Ján Be-
ňovič, ale aj umelecký fotograf Laco Kobza či najstarší čle-
novia – seniori osemdesiatpäťročný Anton Vavruš s man-
želkou Rút a ďalší, ktorí nostalgicky spomínali na nie ľahký 
chlebík novinára. Na akcii bola prezentovaná kniha Sláva 
Kalného Páni novinári 2., ktorú si viacerí aj kúpili. Je dobré, 
že trenčianska Regionálna organizácia Slovenského syndikátu 
novinárov sa snaží znižovať vekový priemer v rámci výberu 
nových členov. Mimochodom, na predvianočnom posedení pri 
jedličke v Trenčíne sa aktuálne hovorilo aj o výsledkoch v 
komunálnych voľbách.  

Trenčianske noviny 13.12.2006  
Pomocná evidencia 728/1/06 
 
Nosným bodom programu posledného tohtoročného roko-

vania Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, konaného 13. decembra 2006, bolo schválenie rozpočtu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2007 až 2009. 
Návrh vychádzal z vládou schválených východísk rozpočtu 
verejnej správy, ktorý sa zostavuje na tri po sebe nasledujúce 
roky, pričom sa táto povinnosť uplatňovala po prvýkrát v roku 
2007. Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2008 a 2009 nie sú 
záväzné. V rozpočte Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
rok 2007 sa uvažuje s desaťpercentným nárastom celkových 
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príjmov i výdavkov oproti roku 2006, pričom celkom pred-
stavujú hodnotu 3 miliardy 385 miliónov 95 tisíc Sk. Nárast 
príjmov vychádza najmä z predpokladaného priaznivého vý-
voja makroekonomických ukazovateľov v hospodárstve Slo-
venskej republiky a nedaňových príjmov Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Finančné prostriedky zabezpečia chod 58 
škôl a školských zariadení, 12 kultúrnych, 26 sociálnych za-
riadení, dopravy v kraji, správy ciest, 3 nemocníc v pôsobnosti 
a podporu ďalšej činnosti v regióne. Najväčší objem je určený 
na vzdelávanie – 1 miliarda 455 miliónov 919 tisíc Sk, na 
dopravu 606 miliónov 220 tisíc Sk, na sociálne zabezpečenie 
524 miliónov 237 tisíc Sk a na kultúrne služby 92 miliónov 
182 tisíc Sk. S účinnosťou od 1. januára 2007 dochádza ku 
zmene spôsobu financovania organizácie Správa ciest Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, keďže poslanci schválili u nej 
zmenu právnej formy hospodárenia z rozpočtovej na prís-
pevkovú organizáciu. Táto skutočnosť bola premietnutá aj v 
návrhu rozpočtu na roky 2007 až 2009. Poslanci tiež schválili 
vymenovanie Ing. Stanislava Lališa do funkcie riaditeľa 
Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ďalším z 
dôležitých bodov rokovania bol plán opráv ciest 2. a 3. triedy 
a rekonštrukcií mostov dodávateľským spôsobom. Poslanci 
schválili plán na rok 2007 a zobrali na vedomie plán opráv 
ciest na rok 2008 a 2009. Na súvislé opravy ciest 2. a 3. triedy 
vyčlenili z rozpočtu 75 miliónov Sk, z kapitálových výdavkov 
pôjde 35 miliónov Sk na rekonštrukciu mostu č. 2 3/05061 v 
Koši a 17 miliónov Sk na rekonštrukciu cesty 2/511 Veľké 
Uherce. 

Trenčianske noviny 20.12.2006 
 
Komunistická strana Slovenska má opäť kompletné vede-

nie. Už v novembri 2006 bol na zjazde Komunistickej strany 
Slovenska za predsedu zvolený bývalý poslanec Národnej 
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rady Slovenskej republiky PhDr. Jozef Hrdlička. Dňa 16. de-
cembra 2006 na jeho návrh ústredný výbor strany zvolil dvoch 
podpredsedov. Stali sa nimi živnostník Pavol Suško z Tren-
čína a finančná manažérka Jana Starostovská z Bratislavy. 
Podľa stanov komunistov má predseda kompetenciu navrhnúť 
svojich podpredsedov. Jeho nomináciu aj s ôsmymi členmi 
predsedníctva schválil ústredný výbor.  

www.sita.sk 16.12.2006 
 

Dňa 21. decembra 2006 
dopoludnia sa uskutočnilo 
ustanovujúce Mestské zas-
tupiteľstvo Trenčíne, na kto-
rom novozvolený primátor a 
poslanci zložili predpísaný 
sľub. Jeho rokovanie otvoril 
primátor predchádzajúceho 
volebného obdobia Ing. Bra-
nislav Celler, ktorý po privítaní hostí, medzi ktorými bola 
prítomná poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing. 
Magda Košútová, štátna tajomníčka Ministerstva spravo-
dlivosti Slovenskej republiky JUDr. Anna Viteková, pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-

dláček, MPH a priví-
taní nových zvolených 
poslancov konštato-
val, že na ustanovu-
júcom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva 
z 25 novozvolených 
poslancov je prítom-
ných 24 poslancov, 
keď chýbal poslanec 
Martin Barčák. Potom 

zľava  - primátor Ing. Branislav Celler, Ing. Ivona Tarbajovská 

sľub poslanca Eduarda Hartmana 
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odovzdal slovo podpredsedníčke mestskej volebnej komisie 
Ing. Ivone Tarbajovskej, ktorá v zastúpení predsedu JUDr. 
Miloša Kohouta, podrobne zoznámila s výsledkami volieb do 
mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 2. decembra 2006. 
Po prednesení textu slávnostného sľubu nového primátora 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej re-
publiky, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zá-
kony, zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy 
budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa 
svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ prednostkou JUDr. 
Ivetou Orgoníkovou, staronový primátor Ing. Branislav 
Celler odpovedal sľubujem, čo potvrdil svojím podpisom 
a podaním ruky podpredsedníčke mestskej volebnej komisie 
Ing. Ivone Tarbajovskej. Nasledovalo prednesenie textu 
sľubu poslancov „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že 
budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mes-
ta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, 
zákony a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy a pri vý-
kone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva uplat-
ňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia“ pri-
mátorom Ing. Branislavom Cellerom, čo prítomní poslanci 

potvrdili svojím odpisom, podaním 
ruky primátorovi Ing. Branislavovi 
Cellerovi a prevzatím osvedčenia za 
poslanca Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne z rúk podpredsedníčky 
mestskej volebnej komisie Ing. Ivo-
ny Tarbajovskej. Po zložení sľubu 
novozvolenými poslancami pred-
niesol primátor Ing. Branislav Celler 
slávnostný príhovor a po jeho vypo-
čutí prítomní poslanci odobrili po-

primátor pri slávnostnom prejave 
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tleskom. Ďalšie rokovanie mestského zastupiteľstva malo 
pracovný charakter, keď si  
A) zvolilo overovateľov zápisnice z rokovanie mestského 

zastupiteľstva poslancov Janku Fabovú a Ing. Antona 
Boca, 

B) schválilo návrhovú komisiu s predsedom MUDr. Ľu-
bomírom Sámelom a členmi PaedDr. Danielom Be-
níčkom a Branislavom Zubričaňákom; 

C) poverilo funkciou sobášiacich všetkých poslancov, okrem 
poslancov za Kresťansko-demokratické hnutie, poslancov 
Marty Bláhovej a Eduarda Hartmana, ktorí osobne požia-
dali o oslobodenie z tejto funkcie; 

D) schválilo komisiu o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v tomto zložení :  
predseda - JUDr. Ján Kanaba za Smer-Sociálna 
demokracia, členovia - Gabriela Hubínska za Kres-
ťansko-demokratické hnutie, Ing. Anton Boc za Sloven-
skú kresťansko-demokratickú úniu, Tomáš Vaňo za Ľudo-
vú stranu - Hnutie za demokratické Slovensko, Eduard 
Hartman za Slovenskú národnú stranu, Ing. Róbert 
Lifka za nezávislých kandidátov; 

E) schválilo uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne prednesené 
predsedom návrhovej komisie MUDr. Ľu-bomírom 
Sámelom. 

Záverom treba skonštatovať, že v 25 člennom Mestskom 
zastupiteľstve v Trenčíne získali jednotlivé politické strany 
a hnutia tieto počty mandátov : 
- Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko – sedem 

mandátov, 
- Smer - sociálna demokracia – päť mandátov, 
- Slovenská demokratická a kresťanská únie – päť mandátov, 
- Kresťansko-demokratická únia – štyri mandáty, 
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- Nezávislí kandidáti – tri mandáty, 
- Slovenská národná strana – jeden mandát. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 22. decembra 2006 predseda Ľudovej strany – Hnutie 

za demokratické Slovensko JUDr. Vladimír Mečiar potvrdil 
koniec koalície Smer – Sociálna demokracia, Ľudová strana – 
Hnutie za demokratické Slovensko v Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne. Podľa jeho slov sa koalícia nerozpadla, pretože 
bola „iba volebná“. Keďže sa primátorom opäť stal kandidát 
Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie –Demokratická 
strana a Kresťansko-demokratické hnutie Ing. Branislav Cel-
ler na rokovaní Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slo-
vensko dňa 20. decembra 2006 padol návrh, aby sa hnutie v 
rokovaniach o budúcej koalícii uberalo smerom k Slovenskej 
demokratickej a kresťanskej únie – Demokratická strana. 
Koalícia Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická 
strana a Kresťansko-demokratické hnutie by mala v 25 člen-
nom zastupiteľstve 16 kresiel. Mestská organizácia Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické Slovensko v Trenčíne so 
Smerom – Sociálna demokracia pritom uzavrela koaličnú 
zmluvu o povolebnej spolupráci v nedeľu 17. decembra 2006. 
V stredu večer, deň pred ustanovujúcim zastupiteľstvom, teda 
20. decembra 2006, sa podľa podpredsedu Krajskej rady Smer 
– Sociálna demokracia v Trenčíne Mgr. Ladislava Pavlíka 
uskutočnilo sa stretnutie na úrovni Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko s ich predsedom Vladimírom Me-
čiarom, kde došlo k zvratu a zrušeniu zmluvy. Krajský pred-
seda Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko Ing. 
Milan Rehák uviedol, že Mestská organizácia Ľudová strana 
– Hnutie za demokratické Slovensko v Trenčíne nemala štatút 
na podpísanie koaličnej zmluvy, takže zmluva bola od za-
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čiatku neplatná a nebolo vlastne, čo rušiť. Podľa jeho slov sú 
rokovania o budúcej koalícii úplne na začiatku a ukončia sa 
asi až v budúcom roku. Predseda Mestskej organizácie Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické Slovensko v Trenčíne Ing. 
Jozef Majerík sa odmietol k veci vyjadriť. Poslankyňa za 
Ľudovú stranu – Hnutie za demokratické Slovensko Janka 
Fabová potvrdila, že podpísaná zmluva by mala byť platná. 
Mgr. Ladislav Pavlík činy hnutia považuje za neseriózne. 
Prípadný odchod Ľudová strana – Hnutie za demokratické 
Slovensko z koalície so Smerom – Sociálna demokracia v 
mestskom zastupiteľstve v Trenčíne nebude mať podľa pod-
predsedu Smeru – Sociálna demokracia Vladimíra Maňku 
dopad na veľkú politiku. „Je to lokálny problém. Nepova-
žujem však takéto konanie za férové.“ Zároveň dodal, že prí-
padný odchod poslancov Ľudovej strany – Hnutie za demo-
kratické Slovensko z koalície svedčí o ich nestabilite. Treba 
tiež podľa Ladislava Maňku pozorne sledovať či poslanci 
Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko za svoje 
konanie nezískajú v meste nejaké výhody. „Ak je pravda, že 
za ich odchodom bol JUDr. Vladimír Mečiar, na koaličnej 
rade budem žiadať od neho vysvetlenie.“ Rokovania Ľudovej 
strany – Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenskej 
demokratickej a kresťanskej únie – Demokratická strana po-
tvrdil aj predseda Krajskej rady Slovenskej demokratickej 
a kresťanskej únie – Demokratická strana Ing. Juraj Liška. 
Podľa jeho slov už o takejto spolupráci rokovali pred voľbami 
a nedohodli sa. Strana má však naďalej záujem o povolebnú 
spoluprácu so Slovenskou demokratickou a kresťanskou úniou 
– Demokratická strana.  

Vlastné poznámky 
 

Webová stránka mesta Trenčín www.trencin.sk bola v roku 
2006 druhou najnavštevovanejšou oficiálnou webovou 
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stránkou miest a obcí na Slovensku. Vyplýva to z rebríčka 
návštevnosti podľa portála NAJ.sk. Trenčianska webová strán-
ka, rozdelená do sekcií - Mesto, Občan, Podnikateľ, Turista – 
dostala svoj súčasný grafický vzhľad v apríli roku 2005. Od-
vtedy obsadzuje v štatistikách popularity medzi mestami a ob-
cami popredné priečky. Minulý rok zaznamenala takmer pol 
milióna návštevníkov, presne 472 743 záujemcov cielene, ale-
bo pri surfovaní na internete „kliklo“ na webovú stránku 
www.trencin.sk. Tento výsledok ju radí do prvej stovky ab-
solútneho rebríčka návštevnosti na Slovensku v roku 2006, 
v ktorom obsadila 91. miesto. Popularitu oficiálnej webovej 
stránke Mesta Trenčín zabezpečuje jej kvalita, čoho dôkazom 
je aj mimoriadne úspešné umiestnenie v súťaži ZlatýErb.sk 
2006, keď v silnej konkurencii získala v kategórii miest 
a mestských častí 4. miesto. Podľa odbornej poroty súťaže 
ZlatýErb webova stránka Trenčína zaznamenáva neustáli stú-
pajúci trend kvality z hľadiska obsahu, štruktúry technického 
a grafického riešenia. 

Vlastné poznámky 
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Ekonomický život, stavebníctvo 
 
Dňa 23. januára 2006 nadobudlo právoplatnosť územné roz-

hodnutie na prvú etapu „Juhovýchodného obchvatu Mesta 
Trenčín“, t.j. vybudovania cestného mosta od diaľničného pri-
vádzača po cestu 2/507 s vyústením medzi čerpacou stanicou 
Esso a Hypermarketom Tesco. Bolo teda definitívne rozhod-
nuté o umiestnení a trase stavby. Počas schvaľovacieho proce-
su územného rozhodnutia nedošlo k žiadnym námietkam, ani 
v odvolacích termínoch sa nikto neodvolal. Právoplatnosť je 

jednoznačná. Na 
základe tejto sku-
točnosti Mesto 
Trenčín preto po-
kračovalo v prí-
prave tejto inves-
tičnej akcie. Spo-
ločnosť Dopravo-
projekt, víťaz ve-
rejnej súťaže, 
spracováva pre 
samosprávu pro-

jektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a ponukové ko-
nanie, ktoré by mali byť hotové najneskôr do konca apríla 
2006. Následne sa bude vydávať stavebné povolenie. Na zá-
klade dohody s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomuni-
kácií Slovenskej republiky a Slovenskou správou ciest, je táto 
stavba zaradená do plánu dopravných investičných akcií so za-
čiatkom stavby koncom roku 2006, prípadne začiatkom roka 
2007. „Prvá etapa stavby Juhovýchodného obchvatu je sú-
časťou dlhodobého koncepčného riešenia dopravy v meste 
Trenčín. Je to po modernizácii železničnej trate druhý projekt, 
ktorý by mal zásadným spôsobom vyriešiť problémy v do-
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prave nielen v centre mesta, ale v rámci celého Trenčína. Mo-
dernizáciou železničnej trate sa vyrieši dopravná situácia 
v centre mesta, keď pribudnú aj nové podchody a podjazdy. 
Nové premostenie Váhu vyrieši dopravu z mestských častí 
Dolné mesto a Juh, kde žijú dve tretiny obyvateľstva, do 
mestských častí v Zámostí a následne druhá etapa bude riešiť 
dopravu mimo centra mesta,“ konštatoval po nadobudnutí prá-
voplatnosti územného rozhodnutia primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler. 

Pomocná evidencia 65/1/06 
 
Spoločnosť GE Real Estate, obchodná jednotka spoločnosti 

GE Commercial Finance, odkúpila od spoločností EuroMax 
Slovakia, a.s. a Slovakia MAX, a.s. tri zábavno-obchodné 
centrá zo siete MAX na Slovensku. Ide o centrá v Trnave, Po-
prade a Trenčíne. Jednou z našich kľúčových stratégií rozši-
rovania je investovať do mohutnejúcich maloobchodných tr-
hov v strednej a východnej Európe. O tomto obchode skon-

štatoval gene-
rálny riaditeľ 
spoločnosti GE 
Real Estate 
Central Europe 
Karim Habra, 
že pevne verí, 
že Slovensko 
bude mať z 
tohto trendu prí-
nos. Za obchod-
né centrum v 

Trnave s rozlohou 10 tis. metrov štvorcových zaplatila spoloč-
nosť GE Real Estate 14,2 mil. eur, čo je približne 530,7 mil. 
Sk. Centrum zahŕňa 65 špecializovaných predajní a multikino. 
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Dokončilo sa koncom roka 2004. Nákupnú cenu ďalších 
dvoch centier však spoločnosť nezverejnila. Obe sa však otvo-
rili začiatkom decembra 2005, pričom celkové investície pred-
stavovali okolo 1,5 mld. Sk. GE Real Estate patrí medzi lídrov 
v investovaní do nehnuteľností. Vznikla v roku 1972 a jej ob-
chodná činnosť predstavuje viac ako 28 mld. USD vo forme 
aktív. Má 34 pobočiek v Severnej Amerike, Ázii, Austrálii, 
Európe a na Novom Zélande. V súčasnosti sa jej investície v 
strednej Európe pohybujú na úrovni zhruba 1 mld. Sk, a to v 
aktívach v ČR, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku a na Slovensku. 

www/tn.mesto.sk 
 
Slovenská agentúra pre podporu investícií a obchodu 

SARIO odštartovala v Košiciach a Prešove sériu stretnutí so 
zástupcami samospráv na úrovni krajov, miest a obcí pod 
názvom Road Show Sario. Dňa 10. februára 2006 sa toto 
stretnutie uskutočnilo v Trenčíne. Za účasti podpredsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozefa Božika 

a pracovníka Úradu 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja 
Mgr. Milana Galku 
sa predstavili zástup-
com samospráv re-
giónu zástupcovia 
SARIO generálny 
riaditeľ Ing. Milan 
Juraška a pracov-
ník Ing. Milan No-

vota. Na rokovaní sa zúčastnili za Mesto Trenčín viceprimátor 
Ing. Anton Boc a vedúci Kancelárie primátora Ing. František 
Sádecký. Cieľom stretnutí bolo zlepšiť vzájomnú komuni-
káciu, prezentovať činnosť agentúry a diskutovať o možnos-

zľava – Mgr. M. Galko, PaedDr. J. Božik, Ing. M. Juraška, Ing. M. Novota 
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tiach budúcej spolupráce so zástupcami regiónu. Podľa ge-
nerálneho riaditeľa SARIO Ing. Milana Jurášku už na prvých 
stretnutiach sa ukázalo, že ľudí trápia rovnaké problémy či na 
výhode a západe na Slovensku. Chcú vedieť, o čo majú in-
vestori záujem, kde pôjdu, aké stimuly môžu mestá a mikro-
regióny očakávať od vlády. SARIO o v tejto prvej fáze na-
vrhlo samosprávam, aby prostredníctvom ich databázy ponú-
kali investorom voľné pozemky a budovy. Chce mapovať 
informácie o priemyselných parkoch, vzdelanostnej štruktúre 
obyvateľstva, nezamestnanosti, odvetviach, v ktorých ľudia 
majú pracovné zručnosti.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 63/1/06 
 
Tragédia v poľských Katoviciach, kde si zrútenie strechy 

výstavnej haly vyžiadalo najmenej 65 obetí, zalarmovala aj 
Slovensko. Na príkaz ministra vnútra Slovenskej republiky 
Vladimíra Palka kontrolovali hasiči v čase od 30. januára do 3. 
februára 2006 ploché a málo šikmé strechy budov, v ktorých 
sa zdržiavajú veľké množstvá ľudí. Trenčianski hasiči ako si 
ako prví prehliadli areál výstaviska Trenčín mesto módy. 
Strechy si pritom neprezerali hasičskí len záchranári, ale aj 
špecialisti, ktorí inak kontrolujú domy z protipožiarneho 
hľadiska. „Zrušili sme všetky naplánované protipožiarne kon-
troly a budeme sa venovať len týmto mimoriadnym tematic-
kým kontrolám,“ uviedol v stredu vedúci oddelenia požiarnej 
prevencie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne Bc. Miroslav Štefula. Hasiči vystupovali na 
jednotlivé strechy a merali výšku snehu na nich. Okrem toho 
pozorovali budovy aj zvnútra, či nezbadajú trhliny alebo ne-
jaké iné viditeľné narušenia statiky. Na plochých strechách 
výstaviska sa nachádzala len 18 až 23 centimetrová vrstva 
snehu. Nebezpečenstvo zrútenia by nemalo hroziť, ale v prí-
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pade pribudnutia ďalšej vrstvy snehu na strechách pripravení 
na jeho odpratanie. Hasiči v spomínanom období navštívili 
dovedna 30 objektov v Trenčíne a jeho okolí. Najviac snehu – 
30 cm, namerali na streche mestského zimného štadióna. 
Upozorňovať naopak nemuseli prevádzkovateľov supermar-
ketov, vybraných športových hál a škôl, kde všade bola menej 
ako 20 centimetrová vrstva snehu. 

Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia 57/2/06 
 
Mesto Trenčín dosiahlo za uplynulý rok 2005 bežné príjmy 

vo výške 671.685.000 Sk, bežné výdavky by mali byť vo 
výške 635.455.000 Sk, čo znamená v tejto časti prebytkový 
rozpočet. Kapitálové príjmy dosiahli výšku 141.362.000 Sk 
a kapitálové výdavky sa vyšplhali na 268.577.000 Sk. Scho-
dok kapitálového rozpočtu predstavoval 127.215.000 Sk.   

Celkové príjmy Mesta Trenčín v roku 2005, bežné a kapi-
tálové, dosiahli výšku 813.047.000 Sk, výdavky bežné i ka-
pitálové boli na úrovni 904.032.000 Sk. Rozpočet Mesta 
Trenčín je podľa tejto schémy schodkový vo výške 90.985.000 
Sk. Mesto Trenčín má však rozpočtované príjmy, ktoré nie sú 
zahrnuté v rozpočte. Sú uvedené v mimorozpočtových operá-
ciách. Ide o príjmy napr. z prijatých úverov a z prevodov mi-
morozpočtových fondov. Mesto v roku 2005 prijalo úvery vo 
výške 89.206.000 Sk na financovanie viacerých investičných 
akcií. V súvislosti s čerpaním prostriedkov z Európskej inves-
tičnej banky na úverový program s dotáciou, poskytnutý na 
podporu infraštruktúry miest a obcí, Mesto Trenčín úspešne 
podalo žiadosť o ich čiastočné refinancovanie z prostriedkov 
Európskej investičnej banky. Súčasťou čerpania týchto pros-
triedkov je aj poskytnutie nenávratnej dotácie zo zdrojov 
Európskej únie vo výške 190 tisíc euro, čo v slovenských 
korunách predstavuje 7 miliónov 308 tisíc Sk. Prevody z mi-
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morozpočtových fondov vo výške 43.976.000 Sk v praxi zna-
menajú prevod hospodárskeho výsledku z roku 2004 do roz-
počtu roku 2005. Po zarátaní týchto mimorozpočtových ope-
rácií mesto dosiahlo plusový hospodársky výsledok  vo výške 
41.693.000 Sk. Do rezervného fondu mesta je povinné odviesť 
prídel vo výške 10%. Po jeho započítaní bude na konte re-
zervného fondu približne 28,2 milióna Sk. Prebytok hospo-
dárskeho výsledku je príjmom v rozpočte Mesta Trenčín na 
rok 2006. 
         Rozpočet mesta sa skladá z bežných príjmov a výdavkov 
a kapitálových príjmov a výdavkov. Bežné príjmy sa použí-
vajú na financovanie chodu mesta a mestských organizácií. 
Bežné príjmy pozostávajú vlastne z príjmov z podielových 
daní zo štátneho rozpočtu, z daní spravovaných Mestom Tren-
čín a z príjmov z majetku mesta, napr. z prenájmu a pod. 
Kapitálové príjmy plynú do rozpočtu z predaja majetku mesta, 
ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách musia byť 
spätne investované do majetku mesta.  

Pomocná evidencia 61/1/06 
 
Slovensko stojí pred jednou z najväčších investičných akcií 

vo svojej histórii. Je ňou modernizácia železničných tratí, 
v ktorej investo-
rom sú Železnice 
Slovenskej repu-
bliky. Celá akcia 
je rozplánovaná do 
roku 2012 a v rám-
ci nej sa preinves-
tuje okolo 2 mi-
liardy eur, t.j. pri-
bližne 76 miliárd 
Sk. Zmodernizujú 
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sa úseky na železničných tratiach z Bratislavy do Žiliny, zo 
Žiliny po poľské hranice a z Liptovského Mikuláša do Košíc. 
Neskôr pribudnú aj projekty modernizácie úsekov medzi 
Žilinou a Liptovským Mikulášom. Na modernizácii sa podieľa 
troch štvrtín Európska únia a v jednej štvrtine Slovenská 
republika. Verejné kontrakty v hodnote 10 miliárd Sk získalo 
niekoľko stavebných firiem v úlohe hlavných dodávateľov 
stavebných prác ako napríklad Doprastav Bratislava, Skanska, 
Železniční stavby Brno. Prvé dve spomínané firmy získali 
kontrakty aj na výstavbu diaľničnej siete. Modernizácie želez-
ničnej siete prebieha od Bratislavy na východ Slovenska. Po-
dľa plánu by sa mali ukončiť práce na všetkých úsekoch me-
dzi Bratislavou a Novým Mestom n/Váhom do roku 2009. 
Veľká investícia modernizácia železničnej trate bude v Bra-
tislave, kde sa má vybudovať spojenie hlavnej železničnej 
stanice so stanicou v Petržalke tunelom popod  koryto Dunaja. 
Úseky medzi Novým Mestom n/Váhom a Žilinou sa budú 
realizovať v rokoch 2007 až 2012. Rozsiahla modernizácia 
slovenských železníc súvisí so snahou Európskej únie 
vybudovať dva dopravné koridory, z ktorých jeden bude 
spájať Berlín, Prahu, Bratislavu, Budapešť s plánovaným pre-
dĺžením cez Rumunsko a Bulharsko do gréckeho Solúnu. 
Druhý bude spájať Taliansko, Viedeň, Bratislavu, Žilinu a 
odtiaľ prímorský Gdansk v Poľsku. V Žiline pôjde napojenie 
na Ukrajinu. Modernizované železničné trate umožnia vlakom 
dosiahnuť rýchlosť 160 km/h. České dráhy už avizovali, že do 
Bratislavy bude z Prahy premávať jedna z českých súprav 
vlaku Pendolino. Modernizácia železníc však nie je úplne bez 
problémov. Napríklad práce na úseku pri Pezinku sa takmer 
trojnásobne zdražili nákladmi spojených prekládkami plyno-
vých potrubí a mimoúrovňovými riešeniami trate. Najnovším 
problémom je doposiaľ neuzavretie tendra na stavebný dozor 
na úsek z Piešťan do Nového Mesta n/Váhom. 
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www/trencin.sk 
 
Medzinárodný veľtrh módy a odievania Trenčín mesto 

módy dňa 22. februára 2006 otvoril o 9 00 hod. prehliadkou 
mladých módnych 
tvorcov zo študentov 
stredných škôl z ce-
lého Slovenska a Čes-
kej republiky. Už 39. 
ročník známej výstavy 
privítal vo svojej jar-
nej časti 65 vystavo-
vateľov zo Slovenska, 
Českej republiky 
a Poľska na výstavnej 

ploche 1.550 m2. Pre odbornú verejnosť bolo pripravených 
niekoľko odborných seminárov a pre všetkých návštevníkov 
šesť módnych prehliadok. Študenti opäť súťažili v troch 
kategóriách - Konfekčná odevná tvorba, Voľná odevná tvorba 
a Módne doplnky. Na predvádzaných modeloch bude odborná 
porota hodnotila celkový dojem, estetickú úroveň, invenčnosť 
exponátu, vhodnosť použitého ma-
teriálu, pôvodnosť a originalitu mo-
delu ako aj jeho funkčnosť. Široká 
odborná a laická verejnosť mala 
možnosť vidieť a porovnať kreati-
vitu mladých módnych tvorcov 
s profesionálmi. Slávnostné otvo-
renie 39. ročníka medzinárodného 
jarnej časti veľtrhu módy a odie-
vania Trenčín mesto módy po prí-
hovoroch hostí patrilo módnej pre-
hliadke, v ktorej sa predstavili Dana 
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Kleinert, Infinite a Asociácia kožušníkov Slovenska. V jarnej 
časti sa predstavilo 65 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 
republiky a Poľska na výstavnej ploche  1.550 m2. Ešte pred 
slávnostným začiatkom otvorenie veľtrhu sa uskutočnil 14. 
ročník súťaže mladých módnych návrhárov Zlatá Fatima – 
junior 2006 dňa  22. februára 2006. Šesť členná komisia pod 
vedením Dagmar Hilbertovej z Vysokej školy výtvarných 
umení hodnotila 95 modelov  a kolekcií, ktoré prinieslo na 24 
stredných odborných škôl a učilíšť  zo Slovenska aj z Českej 
republiky. Výsledky : 
A.  v kategórii č. 1 – Voľná odevná tvorba, súťažilo 57 mo-

delov : 
1. miesto – Lenka Barčinová, Anita Erdélyiová zo 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne za kolekciu „Mra-
venisko“; 

2. miesto – Lucia Mrvová zo Školy úžitkového výtvar-
níctva v Ružomberku za model „Lietajúca húsenica“; 

3. miesto - Monika Barincová, Ivana Santová, Juliana 
Božiková zo  Strednej umeleckej školy v Trenčíne za 
kolekciu „Kontrasty“; 

B. v kategórii č. 2 – Konfekčná odevná tvorba, súťažilo 21 
modelov : 
1. miesto – Radoslava Fulierová zo Združenej strednej 

odbornej školy v Púchove za kolekciu „Trio“; 
2. miesto - Viera Fišmanová, Jana Ferková zo Združenej 

strednej školy vo Vranove nad Topľov za kolek-
ciu „Neofolk“; 

3. miesto – Jana Lazorová zo Strednej priemyselnej školy 
odevnej o Svidníku za kolekciu „Kabátiáda“; 

C. v kategórii č. 3 – Módne doplnky, súťažilo 18 modelov  
1. miesto – Zuzana Zliechovcová zo Školy úžitkového 

výtvarníctva v Kremnici za model „Kolotoč života“; 
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2. miesto – Silvia  Bartová zo Školy úžitkového výtvar-
níctva v Kremnici za model „Brušné kyvadielka“; 

3. miesto – Věra Kulhartová zo Strednej priemyselnej ško-
ly textilnej v Jihlave – Helenín za kolekciu Sklá-
danka“;              

Ocenenie Top model „Zlatá Fatima – junior 2006 získala 
kolekcia „Biela zebra na čierno“ z kategórie 1. –  Voľná odev-
ná tvorba ktorú vytvorila Veronika Nosková so spolu-
autorkou Helenou Veličovou Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne . 

Všetky  víťazné  modely  a  kolekcie  boli vystavené  v Zla-
tej expozícii súťaže Zlatá Fatima - junior 2006  počas jarnej 
časti  39. ročníka  medzinárodného  veľtrhu  módy  a odieva-
nia   Trenčín mesto módy dňa 23. februára 2006. Počas kona-
nia veľtrhu sa poriadali viaceré odborné semináre a módne 
prehliadky. Počas celého veľtrhu bude v pavilóne č. 9 vysta-
vená expozícia “Fórum trendov 2006” na tému “Okno do 
sveta módy jar/leto 2007” organizovaná v spolupráci s Janou 
Částkovou, ktorá vedie módny D-club. Zaujímavým spôso-
bom sa vystavovateľom a odbornej verejnosti predstavia naj-
novšie módne trendy. 

Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 98/1/06, 100/1/06 
 
Správou mestského majetku a zabezpečením mestských slu-

žieb pomocou outsourcingu, teda externými dodávateľmi, uše-
trí mesto Trenčín podľa vyjadrenia primátora Ing. Branislava 
Cellera 39 miliónov Sk ročne. Mesto Trenčín verejnou súťa-
žou v roku 2005 vybralo subjekty, ktoré sa starajú o odvoz do-
mového odpadu, cesty, verejné osvetlenie, či športové areály. 
Podľa politiky mesta Trenčín sa súkromné firmy dokážu lepšie 
a lacnejšie postarať o služby, ktoré predtým vykonávali mest-
ské organizácie. Minuloročný výber dvoch dodávateľov 
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umožní v roku 2006 ušetriť takmer 27 miliónov Sk. Výberom 
firmy na likvidáciu komunálneho odpadu, ktorou je Považská 
odpadová spoločnosť sa znížia ceny za poskytované služby o 
17 miliónov Sk ročne. Súťaž na dodávateľa opráv vozoviek, 
chodníkov a stavebnej údržby vozoviek vyhrala firma Strabag, 

ktorá sa bude o cesty sta-
rať 20 rokov. Cena za tie-
to práce bude o 38 % niž-
šia ako doteraz. Úspora za 
porovnateľný objem prác 
bude predstavovať 9,5 mi-
lióna Sk. Rekonštrukciu a 
údržbu verejného osve-
tlenia v meste má na sta-
rosti spoločnosť Siemens 

od roku 2003, kedy mesto Trenčín so spoločnosťou uzavrelo 
zmluvu na 14 rokov v celkovej hodnote približne 150 mi-
liónov Sk. Doposiaľ preinvestované prostriedky do rekon-
štrukcie osvetlenia znížili náklady na prevádzku o 11 miliónov 
Sk. V minulom období bola vyhlásená verejná súťaž na 
operátora prevádzkovania mestských kotolní. I tu sa prejavila 
úspora v objeme 1,7 milióna Sk. Potvrdzuje sa predpoklad, že 
dobre zorganizovanou verejnou súťažou sa prechod týchto 
služieb do správy firmám, ktoré majú na trhu svoju pozíciu, 
prejaví v mestskom rozpočte úsporou až 39 miliónov Sk 
ročne. 

www/tn.mesto.Sk 
 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčín zaz-

namenala v roku 2005 obrat vo výške 353,7 mil. Sk in–
formoval generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Petr Konečný, 
keď tržby za pitnú vodu z toho predstavovali 175,4 mil. Sk. V 
medziročnom porovnaní sa tak celkové tržby spoločnosti 



 288 

zvýšili o 17 %. Tržby za pitnú vodu vzrástli približne o 6 %. 
Tvorba zisku za rok 2005 vo výške približne 13,5 mil. Sk. V 
roku 2004 pritom spoločnosť hospodárila po zdanení s čistým 
ziskom 18,1 mil. Sk. Spoločnosť zásobuje vodou región 
okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom viac ako 140 tis. 
obyvateľov. Technicko-výrobný riaditeľ spoločnosti Ing. 
Rudolf Korbačka pri tejto príležitosti upozornil na dlhodobý 
pokles v spotrebe vody obyvateľov. Priemerná denná spotreba 
v tomto regióne sa podľa neho v súčasnosti pohybuje pri 
úrovni 97 litrov na jedného obyvateľa. Ešte pred desiatimi 
rokmi pritom celoslovenský priemer dosahoval 180 litrov na 
obyvateľa. V niektorých prípadoch sa tak spotreba vody môže 
pohybovať už na hranici hygienického minima, dodal 
Korbačka. Celkovo vlani vyrobila spoločnosť približne 12,3 
mil. m3, čo predstavuje medziročný pokles o 6 %. Okrem 
poklesu spotreby sa pod tento výsledok aj zníženie stratovosti 
dodávanej vody. V roku 2005 spoločnosť odstránila o jednu 
pätinu porúch viac ako v minulom období. Na Slovensku 
dosahujú straty desiatky percent na zastaraných potrubiach z 
celkovo vyprodukovanej vody. Jeden m3 stratovej vody pritom 
vyvoláva náklady vo výške približne 4 až 5 Sk. Do roku 2009 
si Trenčianska vodohospodárska spoločnosť stanovila za cieľ 
znížiť objem stratovej vody o 40 %. Akciová spoločnosť Tren-
čianska vodohospodárska spoločnosť vznikla v roku 1999 ako 
právny nástupca trenčianskeho odštepného závodu štátneho 
podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie. V rovnakom 
roku vstúpila do spoločnosti nadnárodná skupina Suez, ktorá v 
súčasnosti vlastní vo firme 51,02 % balík akcií. Vodárenská 
spoločnosť prevádzkuje prevažnú časť existujúcich inžinier-
skych zariadení na zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a 
čistenie odpadových vôd v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad 
Váhom a sčasti v okrese Myjava. Infraštruktúru si prenajíma 
na základe dlhodobej zmluvy od spoločnosti Trenčianske 
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vodárne a kanalizácie, a.s., ktorej vlastníkom je 53 miest a 
obcí z regiónu. 

www/tn. mesto.sk 
 
Krása a pôvab ovládlo trenčianske výstavisko Trenčín 

mesto módy. Od 9. marca 2006 sa na tri dni otvorili brány 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty®Forum Slo-
vakia, ktorý už štrnástykrát organizovalo Výstavisko TMM, 
a.s. v spolupráci s nemeckou firmou Health & Beauty Trade 
Fairs GmbH & Co. KG., držiteľom licencie pre poriadanie 11 
veľtrhov Beauty®Forum v 9 krajinách Európy. Na jeho sláv-
nostnom otvorení dňa 9. marca 2006 sa zúčastnili poslanec 

Národnej rady Slo-
venskej republiky 
Rudolf Žiak, pred-
nostka Obvodného 
úradu Ing. Anna 
Kováčová, primátor 
Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler 
a prezidentka Aso-
ciácie profesionálov 
pre krásu a relaxá-
ciu Vlasta Tolna-

yová. V programe slávnostného otvorenia vystúpil primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý vo svojom prího-
vore privítal všetkých hostí a ostatných hostí. Okrem iného 
povedal, že je priam symbolické, keď do pekného mesta prišla 
krása. Po ďalších príhovoroch generálny riaditeľ Výstaviska 
Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiaš odovzdal zástupkyni 
firmy Primavera Andorrana, s.r.o. Bratislava Eve Záhorá-
kovej cenu za najkrajšiu expozíciu veľtrhu Beauty®Forum 
Slovakia 2006. Na celkovej ploche 5 000 m2 sa predstavili 

Eva Záhoráková preberá cenu od Ing. Emila Dobiaša 
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najnovšie trendy v účesovej tvorbe, líčení a nechtovom dizajne 
120 vystavovateľov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Srbska a 
Čiernej Hory, Nemecka a Rakúska. Vo svojej  histórii tak 
tento kozmetický veľtrh s najdlhšou tradíciou na Slovensku 
zaznamenal rekordnú obsadenú výstavnú plochu. V porovnaní 
s minulým ročníkom ide o 7,5% nárast. Zaslúžene o ňom 
možno teda povedať, že je slovenským sviatkom krásy, ktorý 
každoročne do Trenčína priláka širokú odbornú i laickú verej-
nosť. Punc kvality dával veľtrhu Beauty®Forum Slovakia 
tradične bohatý sprievodný program. Jeho dôležitou súčasťou 
boli pracovné stretnutia s odborníkmi z oblasti dermatológie, 
kožného lekárstva, plastickej chirurgie, vlasovej kozmetiky – 
workshopy, ktorých cieľom bola ponuka najnovších odbor-
ných informácií, ako   aj možnosť konfrontácie názorov medzi 
odborníkmi. Novinky z oblasti kozmetiky firmy prezentovali v 
priestoroch programových centier – meeting pointov. Už 
neodmysliteľnými sprievodnými podujatiami veľtrhu boli do-
máce šampionáty v make – upe, nail designe, nail arte a v 
body arte. Témou majstrovstiev Slovenskej republiky v  
make-upe pre rok 2006 bola „Ruská krása 20 – tých rokov“. 
Už samotný názov evokoval predstavu make-upu, ktorý sa 
vyznačuje porcelánovou pleťou, temnými a tmavými očnými 
tieňmi, červeňou zvýraznenými lícnymi kosťami a malými pe-
rami nalíčenými v tmavočervených, vínovočervených alebo 
bordových tieňoch. Okrem techniky líčenia odborná porota 
hodnotila detailné vypracovanie očí, úst, základné líčenie a 
celkový dojem. Šiestich najlepších zo 16 prihlásených súťa-
žiacich vybrala do finále majstrovstiev odborná porota v 
predkole, ktoré sa konalo 21. januára 2006 na trenčianskom 
výstavisku. Finalistami sa stali Iveta Brehová z Prešova, 
Dominika Furdová z Vrábľov, Eva Horňáková zo Zvolena, 
Mgr. Sylvia Kocandová z Bratislavy, Anna Potočňáková zo 
Zámutova a Beáta Sárkányová z Tomášikova. V prípade 
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neúčasti niektorého z finalistov porota určila aj dvoch 
náhradníkov Mgr. Bianku Kollovú z Veľkého Krtíša a Ivonu 

Kopuncovú z Tren-
čína. Víťazom sa sta-
la Mgr. Sylvia Ko-
candová, z Bratisla-
vy a postúpila na 19. 
medzinárodné maj-
strovstvá v make-upe 

Masters´Award 
Make-up® 2006 v 
Mníchove. Na ďal-
ších miestach skon-
čili – 2. miesto Eva 

Horňáková zo Zvolena, 
3. miesto     Beáta Sárkányová z Tomášikova, 
4. miesto     Iveta Brehová z Prešova, 
5. miesto     Dominika Furdová z Vrábľov, 
6. miesto     Anna Potočňáková zo Zámutova. 

Cenu divákov získala Eva Horňáková zo Zvolena. 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v nail arte sa konali 

už po šiesty raz. Úlohou súťažiacich bolo ozdobiť vopred 
vymodelované nechty ľubovoľnej dĺžky alebo vopred uprave-
né prírodné nechty na oboch rukách modelky. Každý účastník 
mal právo na vlastný výber pracovnej metódy. Nechty na 
oboch rukách súťažiaci zdobili na tému podľa vlastného 
výberu. Víťazom tejto súťaže sa stala Andrea Hendrychová 
z Doks, Česká republika s témou Prechádzka ranní záhradou a 
postúpila na majstrovstvá Európy do Lipska, ktoré sa usku-
točnia počas veľtrhu Nail Pro. Na ďalších miestach sa umie-
stnili : 
2. miesto  Tamara Jachová z Košíc s témou – Magická túžba 
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3. miesto Barbora Gráčová z Bratislavy s témou – Motýlie 
krídla 

4. miesto Eva Kapituličová zo Žiliny s témou – Jeseň - babie 
leto 

5. miesto Petra Žolnaiová z Trnavy s témou – Fruit season 
6. miesto Katarína Magdušková z Bratislavy s témou – Rio de 

Janeiro 
7. miesto Zuzana Michalová z Bratislavy  
8. miesto Ľudmila Mackovičová z Bratislavy s témou – Keď  

nechty rozkvitajú 
9. miesto Katarína Capeková zBanskej Bystrice s témou – 
Šeherezáda  

10. miesto Milada Matiaškovičová z Bratislavy s témou – Jarná 
víla 

11. miesto Kvetoslava Liptáková z Košíc 
12. miesto Eva Kuceková z Lubiny s témou – Jednoduchosť  
13. miesto Martina Nováková z Trnavy s témou – Amazonka  

Na majstrovstvách Slovenskej republiky v Nail designe 
2006 zvíťazila Eva Guzlejová z Trenčína pred Danou Vizá-
rovou z Bratislavy a Barborovou Laššovou z Martina. 

V spolupráci s firmou Tasha Cosmetics, s.r.o. pripravili 
organizátori druhý ročník majstrovstiev Slovenskej republiky 
v maľovaní na telo – Body Art. 
Súťažilo sa vo voľnej disciplíne Free 
Art – maľovanie na telo podľa 
vlastného návrhu na tému „Mýty a 
legendy“. Súťažiaci si mohol v rámci 
vlastnej prípravy svoj model v rozsa-
hu 2/3 predmaľovať a na súťaži do–
maľovával 1/3 tela. Odborná porota 
hodnotila domaľovanie, zručnosť, ná-
ročnosť vybraného nápadu a celkový 
dojem. Zvíťazila Andrea Jacková 
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z Piešťan. Na ďalších miestach skončili Libuša Pupavová 
z Košíc a Máriou Petrašovitššovou z Košíc. 

Veľkej popularite sa tešila aj súťaž v účesovej tvorbe a 
dekoratívnej kozmetike Pohár Laugarício, ktorú poriadalo 
Výstavisko Trenčín mesto módy spolu s popredným sloven-
ským vizážistom Branim Grőhlingom a Spoločnosťou kader-
níkov a vizážistov Slovenskej republiky. Tejto súťaže sa zú-
častnili učni a žiaci stredných odborných škôl so zameraním 
na kaderníctvo a kozmetiku a v účesovej tvorbe ako aj pra-
covníci kaderníckych salónov. Súťažné práce budú hodnotili 
nielen odborníci, ale aj známe osobnosti slovenského show-
businessu – Miro Jaroš a Zuzana Belohorcová. Celú súťaž 
bude moderovala známa televízna a rozhlasová hlásateľka 
Soňa Műllerová. Výsledky : 
Kategória dospelých  
A) Účesová tvorba 

Disciplína č. 1 :  Denný nositeľný účes „Ulica“ 
1. Richard Čonka 
2. Mária Diazová 
3. Ernest Bagin 
Disciplína č. 2:  Spoločenský účes „Večerný bál“ 
1. Ľubica Horňáková 
2. Viktor Štefek 
3. Anna Duranská 

Kategória – študenti 
A)    Účesová tvorba 

Disciplína č. 1:  Denný nositeľný účes „Ulica“ 
1. Eliška Pittnerová, Združená stredná škola služieb 

Zvolen  
2. Katarína Kuchárová, SOU Pezinok 
3. Soňa Janošková, Združená stredná škola služieb 

Prešov 
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Disciplína č.2:  Spoločenský účes „Večerný bál“ 
1. Annamária Meszarosová, Združená stredná škola 

obchodu a služieb Galanta  
2. Veronika Hanúsková, Stredné odborné učilište Pezinok 

Michaela Gebhardová, Združená stredná škola obcho-
du a služieb Piešťany 

3. Sean Kasumovič, Združená stredná škola služieb, 
Zvolen 

B)    Vizáž 
  Disciplína č. 3 :  „Zimná krása“  

1. Ivana Zubeková, Združená stredná škola služieb 
Zvolen  

2. Michaela Sčípová, SPV Nitra 
3. Katarína Spišáková, Združená stredná škola služieb, 

Prešov 
Novinkou v sprievodnom programe veľtrhu bola prvá 

odborná pediatrická súťaž Beauty Foot o pohár veľtrhu 
„Beauty® Forum Slovakia 2006“, ktorú pripravila Asociácia 
profesionálov pre krásu a relaxáciu, sekcia pedikérov. Účast-
níkom súťaže boli pedikérky a pedikéri, ktorí sa preukázali 
osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon tohto povolania. 
Ich úlohou bolo ošetriť nohy v časovom limite tri hodiny. 
Hodnotilo sa opracovanie a ošetrenie kože na chodidlách, 
opracovanie nechtov, pri-
čom na jednej nohe bolo 
prípustné nechty nalako-
vať s použitím zdobiacich 
materiálov a farebného 
laku, ako i upraviť nechty 
pomocou UV gélov. Na 
druhej nohe mohli byť 
nechty pokryté len vrst-
vou bezfarebného prie-
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hľadného laku, aby bolo možné posúdiť opracovanie nechtov, 
kože a kožičky. Do hodnotenia sa zahŕňal nielen výsledok 
práce, ale aj celkový dojem ošetrovaných nôh. Víťazka  
súťaže Katarína Tomanová z Horoviec postúpila na súťaž 
v Českej republike. Na ďalších miestach sa umiestnili Ingrid 
Csehyová z Košíc a Gabriela Stašková z Piešťan. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 22. marca 2006, keď si celá na-
ša spoločnosť pripomenula Deň vody 
bol priam symbolické, že Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť si pripo-
menula storočnicu vodovodu v Tren-
číne v Art kino Metro prednáškou pro-
jektanta Trenčianskej vodohospodár-

skej spoločnosti Ing. Ivana Bosého „Z histórie trenčianskeho 
vodovodu“. Z jeho vystúpenia, na ktorom sa stretla laická 
i odborná verejnosť, bolo možno spoznať celú genézu vývoja 
históriu vodovodu v regióne od myšlienky, zdôvodnenie jeho 
výstavby vtedajšieho mešťanostu Ernesta Ucsnaya na mimo-
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne v roku 
1900, ktoré rozhodlo o vybudovaní vodovodu a kanalizácie 
v Trenčíne. Zaujímavé však boli aj informácie o zachytávaní 
jednotlivých prameňov v ďalších rokoch až po dnešok, ale aj 
ťažkosti, na ktoré narážal investor pri realizácii. Základným 
zdrojom vody pre mesto Trenčín stal od roku 1906 prameň 
Huk v Soblahove s dennou kapacitou 850 m3. Trenčín mal 
v tomto období 5500 obyvateľov a spolu s vojenskou posád-
kou 1000 mužov a predpokladaným prírastkom 1500 detí sa 
predpokladala kapacita prívodu vody pre 8000 občanov. 
Vodovod bol napokon ukončený v roku 1911.  I napriek tomu, 
že sa vody dotiahla do Trenčína, vodovod bojoval s viacerými 
problémami ako napríklad nízky tlak vody, popráskané rúry 

vodník pozýval občanov na prednášku v kine  
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od mrazov, lebo potrubie nebolo položené v dostatočnej hĺbke 
v zemi, ľudia s vodou vôbec nešetrili. O sto rokov je situácia 
v zásobovaní vodou je taká, že pre potreby 146.000 občanov 
je pripravená z vodovodu hygienicky upravená a nezávodná 
voda. Bezproblémové zásobovanie umožňuje 700 km vodo-
vodnej siete, 250 km kanalizačnej siete a 7 čistiarní odpado-
vých vôd. Práve touto starostlivosťou o vodné hospodárstvo 
v trenčianskom regióne je v súčasnosti napojených na vodo-
vodnú sieť napojených 90 % domácností, čím v rámci Slo-
venskej republiky Trenčiansky kraj sa po Bratislavskom kraji 
zaradil na druhé miesto. Na spomínanú prednášku nadviazal 
Ing. Tomáš Gibala zo spoločnosti DHI Slovakia s pred-
náškou „Súčasnosť vodovodu“, ktorý v nej potvrdil skutoč-
nosť, že Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti ako jedi-
nej spoločnosti vo vodohospodárskych službách na Slovensku 
sa podarilo získať certifikáty 
kvality a enviromentu podľa me-
dzinárodnej uznávanej normy 
ISO 9001:2000 a ISO 
14001:2004. Zaujímavé bolo sle-
dovať vizuálne na projekcii, ako 
je zabezpečené zásobovanie pit-
nou vodou v jednotlivých oblas-
tiach v Trenčíne. Po prednáškach 
si návštevníci prezreli výstavu 
fotografií Ivana Podolského pod 
názvom „Vidi aquam – Videl 
som vodu“. V rámci osláv ponúkla Trenčianska vodohospo-
dárska spoločnosť občanom bezplatný rozbor vody z vlastnej 
studne. Na záver treba citovať vyjadrenie súčasne riaditeľa 
Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti Ing. Petra Ko-
nečného : “Voda v Trenčíne je kvalitná a pomerne tvrdá, čo je 
pre pitnú vodu dobré. Obyvatelia trenčianskeho regiónu môžu 

Ing. Tomáš Gibala 
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byť spokojní, pretože pri ochrane našich vzácnych vodných 
zdrojov vykonávame kontinuálne preventívne opatrenia, ktoré 
stále zabezpečujú, že voda v našom regióne patrí medzi 
najkvalitnejším.“ 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia  139/1/06 

 
V mesiaci máj 2006 sa konečne začínajú stavať prvé objekty 

polyfunkčného centra po bývalých Masarykových kasárňach na 
Legionárskej ulici v Trenčíne. Prvou etapou pri stavbe nového 
objektu bude rekonštrukcia kanalizačného potrubia a preložkou 
retenčnej nádrže, ktorá sa nachádza na pozemku bývalých kasární. 
Ďalej bude nutné vybudovať novú prístupovú cestu k vojenským 

objektom, pre-
tože tie boli do-
teraz dopravne 
prístupné po po-
zemku, na kto-
rom vyrastie no-
vá polyfunkčná 
budova. Na zá-
klade rokovaní 
medzi investo-
rom, orgánmi 

Ministerstva 
obrany Sloven-

skej republiky a zástupcami Mesta Trenčín sa dohodol systém 
prevádzky prístupovej komunikácie, systém zásobovania poly-
funkčného objektu a systém statického parkovania v tomto území. 
Projekt nového polyfunkčného objektu je rozdelený do dvoch 
blokov. V prvom bloku budú sústredené vlastné prevádzkové 
priestory a jeho múry sú rovnobežné s Legionárskou ulicou. 
V druhom bloku v zadnej časti pozemku pozdĺž Partizánskej ulice 
je navrhnutá poschodová parkovacia garáž. Funkčné náplne 

maketa nového polyfunkčného objektu 
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priestorov nadzemných podlaží v prevádzkovej časti poly-
funkčného objektu sú zaradené do troch základných kategórií - 
podzemná parkovacia garáž, obchodné prevádzky na prvom a 
druhom nadzemnom podlaží a administratívne prevádzky na 
treťom až šiestom podlaží. Obchodné prevádzky budú prepojené 
presklenou pasážou pozdĺž ulice. Pohyblivými eskalátormi bude 
spojené prvé s druhým podlažím. Administratívna časť je riešená v 
štyroch blokoch, prístupovo zabezpečená troma dvojicami výťa-
hov so schodiskami. Zaujímavo bude riešené presvetlenie ko-
munikačných jadier jednotlivých podlaží budovy svetlíkmi, ktoré 
povedú zo šiesteho podlažia až na prvé, čiže denné svetlo bude 
prechádzať prakticky celou budovou. V navrhovaných obchod-
ných priestoroch budú tieto prevádzky – filiálku banky, predajne 
so spotrebným tovarom, módou, športovými potrebami a rôznymi 
službami, predajňu 
potravín, pekárskych 
výrobkov, stravova-
cie a kaviarenské 
prevádzky. V admi-
nistratívnej časti bu-
dovy sa budú nachá-
dzať kancelárske 
priestory miestnych 
firiem a organizácií, 
právnikom, lekárom, 
prípadne iným služ-
bám. V podkrovnej časti podľa záujmu sa budú môcť zriadiť 
apartmánové byty. Parkovacie miesta v podzemí budú slúžiť na 
parkovanie majiteľov a zamestnancov spoločností sídliacich v po-
lyfunkčnej budove a parkovací dom pre širokú verejnosť. Pre-
vádzku celého polyfunkčného centra zabezpečí servisná správ-
covská spoločnosť. Všetky priestory budú ponúkané do nájmu.   
Polyfunkčný objekt má byť podľa harmonogramu výstavby 

návrhy interiérov nového polyfunkčného objektu 
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skolaudovaný do konca leta 2007. A ešte základné údaje o novom 
polyfunkčnom objekte : 
- obchodné priestory s pasážami – 4.300 m2, 
- kancelárske priestory – 7.500 m2, 
- parkovacie miesta v podzemí – 69,   
- parkovacie miesta v parkovacej garáži – 220,  
- celková úžitková plocha komerčných priestorov a parkovania 

– 23.300 m2. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 149/1/06 
 
Polyfunkčný objekt s obchodnými i reštauračnými priestor-

mi a 250-timi parko-
vacími miestami bu-
de postavený na 
mieste dnešnej budo-
vy na Palackého ul. 
č. 29 súkromný in-
vestor. Mesto Tren-
čín mu odpredalo 
svoj 5/8 podiel na zá-
klade uznesenia 
mestského zastupi-
teľstva z leta minu-

lého roka. O asanácii rozhodol Spoločný obecný úrad v Tren-
číne na základe žiadosti majiteľky objektu, ktorá ako dôvod vo 
svojej žiadosti uviedla narušenie statiky objektu do takej 
miery, že by sa oprava nedala zrealizovať bez neúmerného 
predraženia. Len záchrana súčasného objektu by stála 41 mil. 
Sk a asanácia vyjde na 4 mil. Sk, uviedla prednostka Spo-
ločného obecného úradu Ing. Mária Pavlíková. Asanačné 
povolenie nadobudne právoplatnosť koncom marca 2006 
s podmienkou, že majiteľka umožní bezplatné užívanie pries-

objekt určený na asanáciu – pohľad severojužný 
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torov časti budovy výtvarným odborom Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne až do času, pokiaľ Mesto Trenčín nenájde 
vyhovujúce náhradné priestory. V praxi to znamená, že vlast-
né búranie môže nastať, až keď objekt opustia žiaci základnej 
umeleckej školy. Budova sa nachádza v pamiatkovej zóne 
mesta Trenčín, ale nie je národnou kultúrnou pamiatkou 
evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slo-
venskej republiky. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne odpo-
ručil objekt odstrániť. Podľa pamiatkárov najvýhodnejšie je 
odstránenie objektu a na pozemku postaviť novú stavbu pre 

využitie a účel, ktorý 
bude v súlade s cha-
rakterom a využitím 
pozemku, ktorý je 
situovaný v centrál-
nej mestskej zóne. 
Mesto Trenčín má 
vyhliadnuté náhradné 
priestory pre výtvar-
ný odbor základnej 
umeleckej školy na 

Hviezdoslavovej ul. č. 6, kde v prízemnej časti je umiestnené 
Materského centrum Slniečko. Je to voľný objekt vo vlast-
níctve mesta s plochou podobnou tej, ktorú výtvarníci vyu-
žívajú dnes. Po drobných úpravách im môže dočasne slúžiť, 
kým sa neuvoľní niektorý z objektov v kasárňach Slovenského 
národného povstania. 

Trenčianske noviny 27.03.2006  
Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 161/2/03, 167/1/06 

 
Verejná súťaž na prevádzkovanie pohrebísk a pohrebných 

služieb na území mesta Trenčín sa skončila neúspechom. Za 
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podmienok, ktoré 
stanovilo Mesto 
Trenčín, nikto cin-
toríny nechce pre-
vádzkovať. Pod-
klady k súťaži si 
podľa Ing. Ľubo-
míra Kučerku z 
mestského úradu 
vyzdvihli dvaja 
záujemcovia, ale 
ponuku do stano-

veného termínu nikto nepredložil. V Trenčíne sa prevádzkuje 
jedenásť cintorínov, domy smútku a pohrebnú službu mestská 
rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov. 
Podľa Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Tren-
čín bolo rozhodnuté zveriť spravovanie cintorínov verejnou 
súťažou špecializovaným súkromným organizáciám. Keďže 
prvé kolo skončilo s neúspechom, Mesto Trenčín má záujem 
do konca mesiaca mája 2006 zadať zákazku priamo vybranej 
firme rokovacím konaním bez zverejnenia. Trenčín od záu-
jemcov o prevádzkovanie pohrebísk požadoval, aby okrem 
právneho, ekonomického a finančného postavenia potvrdili aj 
technickú spôsobilosť. Uchádzači mali odovzdať čestné vyhlá-
senie, že majú k dispozícii prostriedky a personálne zdroje, 
strojové a technické vybavenie potrebné na riadne plnenie 
zmluvy. Mesto požadovalo aj doklad odbornej spôsobilosti na 
prevádzkovanie pohrebísk a pohrebných služieb a zoznam 
splnených zmlúv na prevádzkovanie pohrebísk za predchá-
dzajúce tri roky. Okrem toho vyžadovalo zábezpeku ponúk vo 
výške 100 tisíc Sk.  

www/tn.mesto.sk 
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V dňoch 26. a 27. apríla 2006 sa v bruselskom sídle NATO 
uskutočnila výstava s názvom „Podpora provinčných rekon-
štrukčných tímov prostredníctvom vyzbrojovania“. Jej 
cieľom bolo poukázať na schopnosti obranného priemyslu 
členských krajín NATO a prispieť tak k úspešnému pôsobeniu 
provinčných rekonštrukčných tímov, prostredníctvom ktorých 
sa medzinárodné spoločenstvo podieľa na obnove Afga-
nistanu. Na výstave sa zúčastnilo 32 firiem z členských krajín 
Severoatlantickej aliancie. Slovensko zastupovali tri spoloč-
nosti obranného priemyslu. Vojenský opravárenský podnik 
021 Trenčín, ktorý vystavoval svoj kontajnerový program a 
prvky na jeho podporu. Okrem toho sa predstavili ZTS VVÚ 
Košice s prototypom robota Scorpio pre zneškodňovanie, 
odstraňovanie a likvidáciu nástražných výbušných systémov a 
spoločnosť WAY Industry s diaľkovo ovládaným odmíno-
vacím systémom Božena. 

www/tn.mesto.sk 
 
Na tlačovej konferencii Regionálneho riaditeľstva Slo-

venskej sporiteľne v Trenčíne dňa 25. apríla 2006 odznelo 
viacero informácií, z ktorých najzaujímavejšia bola, ktorá sa 
dotýkala podpore projektu na zvýšenie kvality vzdelávacieho 
procesu na stredných školách v regióne jej pôsobnosti zhod-
notenia hlavných úloh za rok 2005. Program je zameraný na 
poskytovanie finančnej podpory rozvojovým projektom stred-
ných škôl v týchto oblastiach : 
- zvyšovania kvality a úrovne vzdelávania poskytovania  

strednou školou (nákupmi knižných fondov, učebných 
pomôcok, výpočtovej techniky a podobne), 

- podpory odborných výchovno-vzdelávacích podujatí zame-
raných na rozvoj a zvýšenie vzdelávania  zabezpečovaných 
strednou školou pre svojich študentov.  
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Termín predkladania žiadostí a návrhov projektov bol sta-
novený najneskôr do 31. októbra 2006. Maximálna výška 
príspevku bola stanovená vo výške 250 tisíc Sk na jeden 
projekt. 

Slovenská sporiteľňa požičala v roku 2005 obyvateľom 
trenčianskeho regiónu úvery v celkovom objeme 2.352 mi-
lióna Sk, čo je o 90 % viac ako v roku 2004. Trenčiansky 
región výraznou mierou prispel k vynikajúcim výsledkom 
Slovenskej sporiteľne na trhu s úvermi, kde sa jej podarilo 
predstihnúť v objeme celkových aj privátnych úverov 
všetkých konkurentov. Darilo sa aj úverom pre podnikateľov, 
ich objem vzrástol v Trenčíne a okolí o 73 %. Celkovo na 
Slovensku presiahol objem úverov od Slovenskej sporiteľne 
v minulom roku hodnotu 96 miliárd Sk, čo je oproti roku 2004 
nárast o 55 %. Najobľúbenejšie medzi úvermi v trenčianskom 
regióne boli v  roku 2005 spotrebné úvery. Slovenská spori-
teľňa ich poskytla v objeme viac ako 1,1 miliárd Sk, čo je o 41 
% viac ako v roku 2004. Takmer 43 % z celkového objemu 
úverov v trenčianskom regióne (1 miliarda Sk) smerovalo 
v minulom roku do zabezpečenia bývania. Objem konto-
korentných úverov pre obyvateľov Trenčína a vzrástol o 22 % 
na 202 mil. Sk. „K úverovému boomu výraznou mierou pris-
pelo zjednodušenie procesu vybavovania úverov, vďaka čomu 
sme mohli zaviesť nové produkty, napríklad Úver Plus na 
bývanie či Mini úver do 10 minút. Prudký nárast úverov 
spôsobili aj historicky najnižšie úrokové sadzby a zlepšujúce 
sa ekonomické podmienky v trenčianskom regióne,“ zhodnotil 
riaditeľ Regionálneho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne 
v Trenčíne Ing. Gabriel Szekeres. Poslednou informáciou 
bola skutočnosť, že Slovenská sporiteľňa sa 1. marca 2006 ako 
prvá banka na Slovensku pripojila k Európskej dohode o 
kódexe o poskytovaní informácií o úveroch na bývanie (ďalej 
uvádzanej ako „Kódex“). Inštitúcie, ktoré Kódex príjmu, sa 
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zaväzujú, že klientom pred uzatvorením úverovej zmluvy 
vyplnia štandardizovaný formulár. V ňom nájde žiadateľ 
o úver informácie spracované presne podľa jeho úverových 
požiadaviek. Ak požiadavku na úver zmení, dostane zaktua-
lizovaný formulár. Vo formulári klienti nájdu informácie o  
� type a výške úrokových sadzieb, poplatkoch spojených s 

úverom,  
� spôsobe splácania a dobe splatnosti, počte a frekvencii 

splátok, spôsobe zabezpečenia, 
� dodatočných nákladoch a možnosti predčasného splatenia, 

celkových nákladoch spojených s úverom vyjadrených 
v ročnej percentuálnej miere nákladov. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 222/1/06 

 
Priestor v cípe, vymedzenom ulicami Martina Rázusa 

a Hodžovou bude v už v blízkej budúcnosti pripomínať jednu 
z najvýraznejších postáv architektonického života Trenčína – 
architekta Ferdinanda Silbersteina – Silvan. Tento objekt 

začalo Mesto Trenčín 
budovať v polovici 
mesiaca apríla 2006. 
Trenčania vybudova-
ním pamätníka tak 
vzdajú úctu tejto 
osobnosti za prácu vy-
konanú v meste, sú-
visiacu predovšetkým 
so začiatkom zástavby 
Hornej Sihote. Archi-
tekt Ferdinand Silber-
stein – Silvan bol výz-
namným predstavite-
ľom funkcionalizmu 
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v architektúre. Na Slovensku pôsobil v rokoch 1925–1949. 
Jeho činnosť v Trenčíne tvorí pravdepodobne najvýznam-
nejšiu časť profesionálneho života. Meno tohto architekta je 
spájané s reguláciou územia a so začiatkom zástavby Hornej 
Sihote a s ňou súvisiacim autorstvom významných objektov 
vtedajšej doby i dnešného života mesta. Je autorom objektu 
Obchodnej akadémie, ktorá sa v čase svojho vzniku sa hrdila 
titulom najmodernejšia školská budova na Slovensku. V roku 
2001 bola zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pa-
miatok. V lokalite Sihoť je tiež autorom domov s nájomnými 
bytmi z roku 1937 – dom pána Ševčíka a byty pre vojenských 
gážistov. Významnou stavbou z jeho autorskej dielne sa stala 
budova Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí, ktorá je 
taktiež zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. 
Politické pomery v Československu ho v roku 1949 prinútili 
emigrovať do Austrálie, kde aj v roku 1983 zomrel. Mikro-
priestor v už spomenutom cípe dvoch ulíc nebol pre pamätník 
náhodne vybratým 
územím, pretože je na 
začiatku zástavby Si-
hote a zároveň v tes-
nej blízkosti Obchod-
nej akadémie – jeho 
autorského objektu. 
Z praktického hľadis-
ka ide o priestor za-
nedbaný, ktorý touto 
investíciou dostane 
nový a kultivovaný duch, tvorený samotným pamätníkom, 
rekonštrukciou peších trás, autobusovej zastávky, sadovými 
úpravami a celkovou úpravou skrášľujúcou toto miesto. 
Urbanisticky má návrh svoju filozofiu, ktorá odráža život 
a tvorbu samotného architekta. Autorom urbanistickej koncep-
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cie bol Ing. arch. Pavol Balaščák, autorom výtvarného diela 
akad. sochár Igor Mosný. V rozpočte Mesta Trenčín na rok 
2006 boli na realizáciu stavby pamätníka Ferdinanda Sil-
bersteina vyčlenené 2 milióny Sk.  

Info Trenčín 27.04.2006 
Pomocná evidencia 224/1/06 
 
Bratislava od 3. mája 2006 hostila Medzinárodný veľtrh 

obrannej techniky – IDEB 2006. Jeho cieľom bolo predstaviť 
odbornej verejnosti a potenciálnym odberateľom, akými sú aj 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky či Ozbrojené sily 
Slovenskej republiky, najnovšiu obrannú techniku, špeciálne 
technológie a moderné vojenské komunikačné systémy. Sprie-
vodnými podujatiami veľtrhu bolo : 
- zasadanie poradnej skupiny NATO pre priemysel – NIAG v 

hoteli Crowne Plaza; 
- medzinárodná konferencia AFCEA Slovak Chapter pod 

názvom „Bezpečne spolu“, ktorá združuje štátne a sú-
kromné firmy v zbrojárskej oblasti a profesionálnych vo-
jakov v Slovenskej republike; 

- medzinárodná vedecká konferencia o špeciálnej technike, 
ktorá sa uskutočnila 4. mája 2006 na Trenčianskej uni-
verzite A. Dubčeka v Trenčíne; 

V priebehu veľtrhu sa mohli návštevníci zoznámiť aj s 
niektorými časťami moderného Mobilného komunikačného 
systému MOKYS na báze internet protokolu, ktorý je pred-
pokladom úplnej interoperability pôsobenia slovenskej armády 
v rámci NATO. Tento komunikačný systém umožní koor-
dinované nasadzovanie obranných jednotiek v celom spektre 
vojenských i nevojenských ohrození. Vyvrcholením veľtrhu 
IDEB 2006 bola akcia „Sobota s profesionálnou armádou“ pri 
príležitosti oslavy Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky v 
priestoroch Incheby v Bratislave. Na jej výcvikovom polygóne 
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sa uskutočnili ukážky bojovej techniky, vojenskej polície a 
špeciálnych jednotiek.  

Vlastné poznámky 
 

Zanedlho sa objaví na slovenskom trhu nový typ toaletného 
papiera. Jednu vrstvu bude tvoriť klasický papier, na druhej 
bude nanesená mikrovrstva z výťažku liečivých rastlín, ktoré 
pomáhajú pri liečbe hemoroidov. „Pri každom použití papiera 
sa človek zároveň ošetrí,“ uvádza objaviteľ myšlienky bio-
chemik a poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľstva 
Ing. Milan Česal. Svoj prvý patent podal pred dvadsiatimi 
rokmi. Do dnešného dňa ich má desať. Niektoré sa týkajú 
priamo oblasti klinickej biochémie, iné pomáhajú v medicíne a 
majú svoju využiteľnosť i v kozmetike. „Mám patent, podľa 
ktorého sa vyrába jeden liečebný kozmetický prípravok na 
ošetrenie hemoroidov. Je založený na prírodnej báze z 
extraktov rastlín – dubovej kôry, nechtíka lekárskeho, myšieho 
chvosta a ďalších. Napadlo mi, že by bolo zaujímavé vy-
myslieť aj inú formu a spôsob nanášania masti, alebo emulzie, 
pretože klasický spôsob aplikácie prináša určité nepohodlie,“ 
objasňuje princíp patentového nápadu. Rozmýšľal, ako by to 
bolo jednoduchšie. Riešenie našiel v nanesení mikrovrstvy 
liečivých rastlín na toaletný papier. „Je to iba použitie iného 
nosiča pre liečivý extrakt z rastlín,“ skromne komentuje pod-
statu geniálneho nápadu, ktorý môže priniesť úľavu takmer 
miliónu ľudí. Namiesto masti je nosičom papier. Pri každom 
použití sa človek zároveň aj ošetruje. Tento zatiaľ posledný 
nápad si dal patentovať pre Slovensko a Česko. Nikto po-
dobný výrobok – liečivý toaletný papier, podľa jeho zistení, 
zatiaľ nevyrába. Myšlienku ponúkol dvom slovenským výrob-
com. Tí zareagovali okamžite. „Prví sa mi ozvali zo Žiliny.“ 
Ako dostať liečivé extrakty priamo na papier bola už zá-
ležitosť technológov firmy. Prípravy na výrobu toaletného 
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papiera trvali približne rok a v minulom týždni vyrobili prvých 
10-tisíc kusov kotúčikov testovacej série. Ako vysvetlil Ing. 
Milan Česal použitie papiera je iba doplnkom ku klasickej 
liečbe hemoroidov. Zdôrazňuje však jeho preventívny výz-
nam. „Má hojivé, protikrvácajúce a liečebné účinky, presne 
ako masť alebo emulzia. Dlhodobým používaním sa môže 
stabilizovať stav a priebeh ochorenia.“ Podstata liečivého toa-
letného papiera vyzerá nesmierne jednoducho. Na podiv také-
to riešenie predtým nikoho nenapadlo, alebo nápad nedotiahol 
k jeho praktickému využitiu.  

Trenčianske noviny 03.05.2006  
 
Dňa 11. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 

obchodno-zábavného 
centra „Južanka“ 
v Trenčíne. Program 
moderoval Richard 
Vrablec a v kultúr-
nom, takmer hodino-
vom programe vystu-
poval známy český 
šoumen Dan Neko-
nečný. Na slávnost-
nom prestrihnutí stuhy 

sa podieľali riaditeľ pre obchodnú klientelu Všeobecnej 
úverovej banky v Trenčíne Ing. Ján Krutek a  predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. 
Na záver kultúrneho programu vystúpil český spevák Josef 
Laufer.  

Pomocná evidencia 251/1/06 
 
Štátna akciová spoločnosť Letecké opravovne Trenčín 

pripravuje vo svojich priestoroch v najbližšom období vznik 

slávnostné prestrihnutie stuhy otvorenia Južanky zľava – Ing. Jánom Krutekom a 
MUDr. Pavlom Sedláčkom. Asistujú vľavo Ing. Roman Vaňo a vpravo Richard 

Vrablec. 
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leteckého priemyselného parku a regionálne letisko. Spo-
ločnosť však zatiaľ nemá pre tento zámer peniaze. Pred-
pokladá sa, že prvé investície do leteckého parku by preto 
mohli prísť až v roku 2008. Podnik predbežne rokoval s 
významnými európskymi výrobcami lietadiel, ako sú Airbus, 
Boeing alebo Lockheed Martin o možnosti prenesenia časti 
výroby alebo servisných stredísk do Trenčína. Okrem toho z 
trenčianskeho letiska by sa malo urobiť malé regionálne 
letisko s medzinárodnou pôsobnosťou, čo by prinieslo pra-
covné príležitosti aj možnosti ďal-
šieho rozvoja. Letisko by nemalo 
slúžiť na civilné lety, ale pre biznis 
jety, pretože v okolí Trenčína je 
veľa zahraničných firiem a zahra-
niční manažéri si cenia svoj čas. 
Bývalý štátny podnik Letecké opra-
vovne Trenčín sa vo februári 2006 
transformoval na akciovú spoloč-
nosť so 100-percentnou účasťou 
štátu. Nové vedenie zrušilo celý stredný článok riadenia a 
plánuje dosiahnuť zvýšenie produktivity práce o polovicu, 
skrátenie dĺžky cyklu opravy a zníženie nepriamych nákladov 
o 50 %. Podnik by sa mal koncentrovať do dvoch admi-
nistratívnych budov a jednej technickej výrobnej haly. Ostatné 
priestory chce prenajímať. Letecké opravovne už neplánujú 
prepúšťanie. V súčasnosti majú 430 zamestnancov a uživí až 
500 pracovníkov. Letecké opravovne Trenčín dosiahli minulý 
rok čistý zisk po zdanení 26 miliónov korún.  

Trenčianske noviny 22.05.2006  
 
Mestské hospodárstvo a správa lesov od 18. apríla 2006 vy-

konávalo ťažbu dreva na frekventovanom mieste za Zá-
kladnou školou na Novomeského ulici v Trenčíne. Počas 
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niekoľkotýždňovej ťažby sa i napriek prísnemu zákazu chodci 
nedali odradiť a prechádzali zvyčajným spôsobom lesnými 
chodníkmi popri pilčíkoch. Za týždeň ťažba dreva skončila, no 
podľa slov riaditeľa školy Mgr. Jozefa Spišáka onedlho čaká 
chodcov opäť obmedzenie. Od 2. júna 2006 sa v školskom 
areáli začne výstavba nových športovísk s umelým povrchom. 
Výstavba piatich športovísk, ktoré budú slúžiť aj verejnosti, 
bude ukončená za šestnásť týždňov. 

Trenčianske noviny 22.05.2006 
 
Stavebná spoločnosť Vod-Eko, a.s. Trenčín zaznamenala 

v roku 2005 28 % nárast objemu výroby na takmer 562 mi-
liónov Sk. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 
pritom firma evidovala na úrovni 557,2 miliónov Sk, čo 
predstavuje medziročné zvýšenie tržieb o 33,8 %. Výrobná 
spotreba vzrástla medziročne o 34,7 % na 431,2 miliónov Sk. 
V sledovanom období tak podnik vygeneroval pridanú hod-
notu vo výške 130,7 miliónov Sk, čo znamená medziročné 
zvýšenie o 10,8 %. Vyplýva to z informácií zverejnených 
spoločnosťou. V roku 2005 hospodárila firma s čistým ziskom 
13,8 miliónov Sk, čo oproti roku 2004 predstavuje nárast zisku 
o 57,7 %. Podľa návrhu na rozdelenie zisku, by do rezervného 
fondu malo smerovať 1,384 miliónov Sk a do sociálneho 
fondu 640 tisíc Sk. Zvyšných viac ako 11,8 miliónov Sk by 
malo ostať v spoločnosti ako nerozdelený zisk. Ako ďalej 
uviedol podnik, v tomto roku očakáva stabilnú situáciu pri 
predpokladanom výsledku hospodárenia 7,9 miliónov Sk. 
Bilančná hodnota spoločnosti predstavovala ku koncu vla-
ňajška 210,8 miliónov Sk. Na obežnom majetku v hodnote 
127,4 miliónov Sk sa krátkodobé pohľadávky podieľali sumou 
87,7 miliónov Sk. Vlastné imanie krylo majetok firmy Vod-
Eko 54,4 %, čiže čiastkou 114,7 miliónov Sk. Záväzky spo-
ločnosti sa k 31. decembru 2005 vyšplhali na 85,1 miliónov 
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Sk. Vod-Eko Trenčín sa špecializuje na výstavbu priemy-
selných hál a s tým spojenú infraštruktúru, vodohospodárske 
stavby, polyfunkčné a bytové objekty. Základné imanie 
spoločnosti bolo ku koncu vlaňajšieho decembra na úrovni 
54,87 miliónov Sk. 

www/tn.mesto.sk 24.05.2006 
 
Vďaka úverovej zmluve s Tatra bankou, ktorú v stredu           

24. mája 2006 podpísal v Bratislave primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler s prvým podpredsedom predstavenstva 
Tatra banky Ing. Miroslavom Uličným a výkonným riadi-
teľom tohto bankového domu Ing. Marcelom Kaščákom, 
získa mesto Trenčín nenávratnú dotáciu z Európskej inves-
tičnej banky vo výške 191.324 eur. Mesto Trenčín si tak zo 
zdrojov Európskej investičnej banky celkovo požičia 
1.913.239 eur, ktoré vďaka rámcovej zmluve s Európskou 
investičnou bankou poskytne Tatra banka. Úver je určený na 
financovanie investícii na podporu rozvoja infraštruktúry mes-
ta. Trenčín touto formou prefinancuje štyri projekty :  
- výstavbu kruhového objazdu na križovatke ulíc Sobla-

hovská a Legionárska, 
- výstavbu športovo-rekreačného areálu Základnej školy 

Hodžova, 
- výstavbu športovo-rekreačného areálu Veľkomoravská, 
- výstavbu kanalizácie v mestských častiach Opatová a 

Kubra.  
Úver sa spája so spomínanou nenávratnou dotáciou poskyt-
nutou zo zdrojov Európskej Únie. Využitím možnosti získať 
nenávratnú dotáciu sa stáva táto forma financovania výrazne 
lacnejšia ako štandardné úverové financovanie ponúkané na 
slovenskom trhu. Navyše je prestížnou záležitosťou – využí-
vanie podpory z Európskej únie prispieva k vytváraniu do-
brého mena pre mesto Trenčín povedal Ing. Miroslav Uličný.  
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Úver pre mesto Trenčín spadá do programu Municipality 
Infrastructure Facility, ktorý poskytuje vďaka rámcovej zmlu-
ve s Európskou investičnou bankou Tatra banka. Mesto 
Trenčín ako prvé mesto na Slovensku získalo finančné pros-
triedky z tohto programu. Účelom programu je financovanie 
investícii na podporu rozvoja infraštruktúry miest a obcí v 
oblastiach dopravy, životného prostredia, školstva a zdravot-
níctva, s možnosťou získania nenávratnej dotácie. Úver sa 
spája s nenávratnou dotáciou poskytnutou zo zdrojov Európ-
skej Únie, ktorá môže dosiahnuť až 5% investičných nákladov 
a výrazne tak zlacniť financovanie. V rozpočte na rok 2005 
malo mesto Trenčín schválený úver vo výške 90 miliónov 800 
tisíc Sk na vybrané investičné akcie do infraštruktúry 
životného prostredia a školstva. Pri rozhodovaní a zvažovaní 
úverových podmienok pri čerpaní tohto úveru sme sa dozve-
deli o rámcovej zmluve medzi Tatra bankou a Európskou 
investičnou bankou. Ihneď po získaní tejto informácie sme 
začali rokovať s Tatra bankou a dohodli sa, že tento bankový 
dom nám poskytne preklenovací úver už v roku 2005 
a zároveň sme podali žiadosť na možnosť čerpania pros-
triedkov s Európskej investičnej banky. Naša žiadosť bola 
schválená a teraz môžeme použiť tieto prostriedky na splatenie 
úveru, ktorý sme získali v roku 2005 povedal po podpise 
zmluvy vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu v Tren-
číne Ing. Ľubomír Štefánik,  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 293/01/06 
 
Slovenská ratingová agentúra už druhý rok za sebou 

pridelila mestu Trenčín dlhodobý korunový rating BBB+ so 
stabilným výhľadom. Krátkodobý rating Trenčína bol ohod-
notený S2, čo je najlepšie možné hodnotenie pre subjekty s 
dlhodobým ratingom BBB. Priradené hodnotenie Slovenská 
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ratingová agentúra odôvodňuje tým, že mesto Trenčín rešpek-
tuje ciele a úlohy definované v základnom strategickom do-
kumente, a to v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Trenčín. V zmysle plánu k prioritám rozvoja mesta na 
najbližšie obdobie patria podpora podnikania, zlepšenie kvali-
ty poskytovaných verejnoprospešných služieb a rozvoj 
infraštruktúry. Mesto Trenčín v súčasnosti dodržiava kritériá 
zadĺženosti stanovené novými rozpočtovými pravidlami. Aj 
keď časť prijatých úverov je zdrojovo krytá úsporami, ktoré sa 
dosiahnu realizovaním investičných zámerov mesta, agentúra 
odporúča pri prijímaní ďalších návratných zdrojov finan-
covania zvýšiť obozretnosť, upozornila správa agentúry Slo-
venská ratingová agentúra. Určité riziká agentúra vníma v 
dôsledku zvyšujúceho sa objemu pohľadávok mesta po lehote 
splatnosti, ktorý rastie aj napriek tomu, že mesto pri vymáhaní 
svojich pohľadávok využíva všetky dostupné formy vymáha-
nia. Odporúča sa, aby mesto pristupovalo razantnejšie k vy-
máhaniu pohľadávok, nakoľko kvalitné a efektívne inkaso a 
vymáhanie pohľadávok tvorí jeden z dôležitých predpokladov 
zachovania platobnej schopnosti mesta, dodala Slovenská 
ratingová agentúra  vo svojej správe. 

www.tn.mesto.sk 31.05.2006 
          

Textilná spoločnosť Merina, a.s. Trenčín, ktorá sa zaoberá 
výrobou vlnárskych tkanín, zaevidovala koncom roka 2005 
celkovú stratu 73,9 miliónov Sk. Podľa návrhu dozornej rady 
Meriny by sa časť celkovej straty v čiastke 35,1 miliónov Sk 
mala uhradiť prostredníctvom zníženia základného imania. Z 
ostatných fondov by na úhradu straty malo smerovať 33,6 
miliónov Sk a zo zákonného rezervného fondu 5,2 miliónov 
Sk. O návrhu by mali rozhodnúť akcionári firmy na valnom 
zhromaždení. V roku 2006 by mala Merina podľa plánov 
hospodáriť so ziskom 5 miliónov Sk. Ku koncu roka 2005  
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predstavovalo základné imanie firmy 540,8 miliónov Sk, čo 
znamenalo medziročný pokles o 126,2 miliónov Sk. Vo fe-
bruári totiž znížila spoločnosť základné imanie o 66,2 mi-
liónov Sk a to úplným vzatím 66.155 kusov vlastných akcií v 
nominálnej hodnote 1 000 Sk z obehu. Zdroje vo výške 52,1 
miliónov Sk získané znížením základného imania použila 
firma na úhradu straty z minulých rokov. Koncom júna Me-
rina opäť znížila základné imanie o 60 miliónov Sk a vzatím 
60 tisíc akcií z obehu. Zdroje vo výške 51 miliónov Sk získané 
týmto znížením použil podnik na doplnenie zákonného 
rezervného fondu. Na valnom zhromaždení koncom júna mi-
nulého roka 2005 schválili akcionári firmy ďalší nákup 
vlastných akcií v počte 54 tisíc kusov a to v celkovej hodnote 
18,9 milióna Sk. Merina plánuje v roku 2006 dosiahnuť 
výnosy vo výške 633,4 miliónov Sk. Medziročne by tak výno-
sy poklesli o 11,3 %. Celkové náklady podniku by mali tento 
rok podľa plánov dosiahnuť 628,4 miliónov Sk. Tržby na rok 
2006 sú plánované v objeme 617,2 miliónov Sk. Vlani pritom 
textilná firma získala na tržbách takmer 637 miliónov Sk.  

www.tn.mesto.sk 01.06.2006 
 

Mesto Trenčín bude riešiť parkovanie na sídlisku Sihoť 
vytvorením nových parkovacích miest. Dopravné podmienky 
na uliciach generála Viesta, Martina Rázusa, kpt. Nálepku, 
Šoltésovej, Gagarinovej, Považskej, Márie Turkovej, Osvien-
čimskej, Pod Skalou, Žilinskej a Sibírskej zlepší v priebehu 
najbližších troch rokov 623 parkovacích miest. Státie pre 
telesne postihnutých občanov bude riešené individuálne podľa 
požiadaviek občanov pred jednotlivými bytovými domami. 
Šikmé, pozdĺžne i kolmé parkovacie miesta sú navrhnuté pri 
krajnici miestnych komunikácií na úkor jestvujúcej zelene tak, 
aby tá sa zachovala v čo najväčšej miere. V miestach, kde sa 
nachádza verejné osvetlenie alebo stromy, sa vynechajú zelené 
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ostrovčeky. Časť parkovacích miest vznikne na úkor chod-
níkov, ale neobmedzí pohyb, ani neohrozí bezpečnosť chod-
cov. Dodávateľ stavebných prác vzíde z výberového konania. 
Predpokladané celkové náklady na stavbu predstavujú čiastku 
40 miliónov Sk. V prvej etape budú už tento rok práce 
v celkovom objeme 5 miliónov Sk zrealizované na uliciach 
kpt. Nálepku, Šoltésovej, Gagarinovej a Osvienčimskej. Na 
týchto uliciach sa nachádzajú stromy vysokého vzrastu, ktoré 
presahujú výškou bytové domy. Mesto Trenčín sa zaviazalo, 
že počas stavebných prác nedôjde k ich poškodeniu a násled-
ným možným škodám na majetku občanov. Stavebný úrad 
v Trenčíne nenašiel počas stavebného konania dôvody, ktoré 
by znemožňovali povolenie stavby. V odôvodnení okrem iné-
ho konštatuje, že uskutočnením stavby nedôjde k zhoršeniu 
životného prostredia či k ohrozeniu verejného záujmu a preto 
stavbu povolil. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 306/1/06 
 
Už po trinástykrát sa od 13. do 15. júna 2006 stalo tren-

čianske výstavisko Trenčín mesto módy dejiskom medziná-
rodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydro-

energetiky, ochrany životného prostredia, 
komunálnej techniky a rozvoja miest a 
obcí AQUA. Na tomto svojho druhu naj-
väčšom podujatí na Slovensku, ktoré 
organizuje Výstavisko Trenčín mesto mó-
dy v spolupráci s Trenčianskou vodohos-
podárskou spoločnosťou, sa tento rok 
predstavilo na celkovej ploche 6.020 m2 
128 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 

republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie, svoje 
zastúpenie tu budú mať aj firmy z Maďarska, Francúzska a 

Lázslo Miklos 
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Švajčiarska. Široké medzinárodné zastúpenie, ako aj rastúca 
obsadená plocha sa stalo dôkazom neustáleho progresu, ktorý 
táto výstava zaznamenáva. Jej každoročnými účastníkmi sa 
stali veľké firmy ako Hawle Senec, Proxima Stupava, Campri 
Ivánka pri Nitre, Glynwed Trnava, Hobas Bratislava, Disa 
Senec, Aquagas Piešťany, Wilo Slovakia Bratislava, K&H 
Kinetic Slovenská Ľupča a mnohé ďalšie. Tohtoročnými 
nováčikmi budú napríklad firmy Umex Drážďany, Energie 
AG České Budějovice, SQS Hydro Bratislava, AV Trading 
Vráble a priame 
zastúpenie mala aj 
Poľská republika 
prostredníctvom 
firiem Hydro-
Vacuum S.A. 
Grudziadz  a KWH 
Pipe Poland Sp. Z 
o.o. Warszawa.    
Výstavu otvoril 
minister životného 
prostredia Slovenskej republiky Lázslo Miklós. Na sláv-
nostnom otvorení boli vyhlásené výsledky súťaže  Zlatá 
Aqua 2006 : 
v kategórii výrobky : 
1. Jihomoravská armatúrka spol. s r.o.  

Podzemný hydrant Supra PE 280 V  
2. Bioclar a.s.  

 Domová čistiareň odpadových vôd B6  
3. Kemifloc Slovakia s.r.o.  

Zmesný  roztok síranu železitého PIX – XL 2A (zmesný 
koagulant na potláčanie rozvoja vláknitých baktérií na 
čistiarní odpadových vôd) 
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v kategórii technológie : 
1. Hawle s.r.o.  

Redukčný ventil pre rôzne tlakové zóny (znižuje vstupný 
tlak do vodovodnej siete pomocou programovateľného 
zariadenia) 

2. Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava  
Enviromentálne technológie pre ochranu zdrojov 
podzemných vôd priepustnými  stenami a clonami  

3. DHI Slovakia, s.r.o. 
Mike 21 C, hydrodynamický model (hydrodynamický 
model prúdenia vody v korytách tokov a v inundačných 
územiach) 
Usporiadatelia vy-

hlásili Cenu Milana 
Topoliho za prínos 
vo vodnom hospodár-
stve za rok 2006, kto-
rú získal Ing. Dušan 
Palko. Bližšie jeho 
pracovné hodnotenie 
predniesla moderátor-
ka. Okrem iného spo-
menula, že pracoval v 
Stredoslovenských vodohospodárskych stavbách n.p. Žilina, v 
Západoslovenských vodárňach a kanalizáciách Bratislava, v 
Bratislavských vodárňach, na Ministerstve pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky, kde bol menovaný za riaditeľa odboru 
vodovodov a kanalizácií a neskôr za riaditeľa vodohospo-
dárskej sekcie. Pôsobil v privátnom sektore, v Západoslo-
venských vodárňach a kanalizáciách, bol prezidentom Sloven-
ského výboru pre bezvýkopové technológie, predsedom Rady 
Združenia štátnych podnikov vodného hospodárstva na Slo-
vensku, pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenského 

Cenu Milana Topoliho preberá Ing. Dušan Palko 
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vodohospodárskeho podniku so sídlom v Banskej Štiavnici a 
bol generálnym riaditeľom vodohospodárskej sekcie  Mini-
sterstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Z výz-
namnejších stavieb ktoré priamo riadil možno spomenúť Čis-
tiareň odpadových vôd  Banská Bystrica, Oravský skupinový 
vodovod, Pôtor – úpravňa vody, Zvolen – Podzámčok prívod 
vody  atď. Spolupracoval na príprave a  realizácii rozhodu-
júcich vodohospodárskych investícií Západoslovenského kra-
ja, medzi iným Čistiareň odpadových vôd  Trenčín,  skupinové 
vodovody Jelka – Galanta – Nitra, prívod vody pre rozho-
dujúce sídla kraja z Gabčíkova. Zodpovedal za  koncepciu 
zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie sídiel v Zápa-
doslovenskom kraji. Aktívne sa podieľal  na všetkých  výz-
namných projektoch vodného hospodárstva, pri príprave novej 
vodnej legislatívy, na vypracovaní Vodohospodárskej koncep-
cie a stratégie vodného hospodárstva Slovenskej republiky, 
transformácii štátnych podnikov  vodární a kanalizácií, ako aj 
rozpracovávaní Rámcovej smernice o vode. Zastupoval Slo-
venskú republiku 
ako splnomocnenec 
Vlády Slovenskej 
republiky v komi-
siách pre hraničné 
vody so všetkými 
susediacimi štátmi 
a bol členom  Slo-
venského výboru 
pre hydrológiu. 

S cieľom podpo-
riť estetickú úroveň 
medzinárodnej výstavy AQUA, Výstavisko Trenčín mesto 
módy aj tento rok vyhlásilo súťaž o najhodnotnejšiu ex-
pozíciu  – „Modrý akvadukt“. Hodnotiteľská komisia praco-

tri najlepšie ocenené expozície cenou Modrý Viadukt 
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vala v zložení akad. maliar Milan Krajčo, akad. sochár Igor 
Mosný, Ing. arch. Radim Krecháč a Ing. Ladislav Paška, ktorá 
udelila ocenenie nasledujúcim expozíciám : 
1. miesto :  expozícia firmy Energie AG 
2. miesto :  expozícia firmy Proxima 76, spol. s r.o. – 

Bratislava 
3. miesto :  expozícia firmy Slovenské elektrárne a.s. 

Na záver programu bola slávnostne uvedená do života nová 
publikácia „Vodárenstvo 1. – zásobovanie vodou“ od autor-
ského kolektívu v čele s prof. Ing. Jozefom Kríšom. Krstilo 
sa slivovicou, vínom a vodou. Sprievodný program pripravilo 
Výstavisko Trenčín mesto módy v spolupráci s odbornými 
garantmi, ktorými sú Slovenský národný komitét IWA a Aso-
ciácia čistiarenských ex-
pertov Slovenskej repu-
bliky. Jeho súčasťou bo-
li už tradične vedecké 
konferencie a semináre 
AQUA. Tento rok bola 
venovaná téme „Minu-
losť a budúcnosť zdra-
votnotechnických sta-
vieb“. Skúsenosti a od-
porúčania pre nové pro-
jekty prinesie odborný seminár „Čistiareň odpadových vôd 
Trenčín pravý breh – implementácia projektu ISPA“. „Nové 
trendy vo vodnom hospodárstve“ je názov odborného semi-
nára, ktorý organizuje Vodohospodárska sekcia Trnavského 
regionálneho združenia Slovenskej komory stavebných inži-
nierov. Asociácia vodárenských spoločností poriada pre školy 
podujatie, v rámci ktorého si môžu študenti prezrieť filmy a 
vypočuť prednášky zamerané na úpravu a zásobovanie pitnou 
vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd, ako aj Aqua 

Lázsl,o Miklos pri krste novej knihy prof. Ing. Jozefa Kríša 
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ZOO – čo je mikroskopický pohľad na mikroorganizmy žijúce 
vo vode.  

Vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín na základe podpísanej zmluvy so Sloven-

skou autobusovou dopravou Trenčín a.s. o verejnom záujme 
určuje, aký bude cestovný poriadok, ako budú autobusové 
linky premávať, na ktorých úsekoch a v akých časoch. Sloven-
ská autobusová doprava Trenčín po dohode s mestom Trenčín 
pristúpila od 1. júna 2006  na niekoľko zmien : 
- trasy liniek č. 2 a 6 budú niektoré spoje zachádzať 

k obchodno-zábavnému centru MAX; 
- skúšobne sa zaviedol nočný spoj, zatiaľ trikrát do týždňa; 
- a vytvorila sa nová linku č. 3, ktorá spojí s poliklinikou bez 

prestupovania Trenčanov zo Zlatoviec a Záblatia a od firmy 
Old Herold aj z Istebníka a Orechového. 
Rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je v tom, že 

Mesto Trenčín hrá významnú, dominantnú úlohu ako zmluvný 
partner dopravcu a konečne sa môže reagovať na dlhodobé 
požiadavky občanov, ktoré požadovali od začiatku tohto vo-
lebného obdobia. Teraz sa stali realizovateľnými. A nočný 
spoj je jeden z nich. Nočný spoj bude zatiaľ premávať počas 
víkendových dní, začína na Zlatovskej ul., pokračuje cez Ha-
sičskú, Opatovskú, Rázusovú, Rozmarínovú až na Juh. Všetky 
dôležité mestské časti sú prepojené, či je to Zámostie, Sihoť, 
Opatová, centrum alebo Juh. Cena bola stanovená na                
25 Sk. Prvý spoj vyrazí tesne po 22,00 h a končí ráno po 5,00 
h, kedy začína riadna prevádzka. Nové i doplnené spoje sú 
predzvesťou celkovej zmeny cestovného poriadku, pripra-
vovanej na základe Výskumným ústavom dopravným spraco-
vanej optimalizačnej štúdie. Štúdia analyzuje súčasný stav, 
uvádza, čo treba zlepšiť, zapracováva požiadavky občanov 
a zamestnávateľov v Trenčíne. Cestovný poriadok sa prispô-
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sobí novej premávke na pozemných komunikáciách. Mesto 
Trenčín má viac svetelných križovatiek, pribudli kruhové 
objazdy, čím sa premávka zrýchľuje. V meste boli vybudo-
vané nové obchodné centrá a firmy, čím sa zmenila dostup-
nosť občanov do práce i za aktívnym oddychom či nákupmi. 
Nový cestovný poriadok je logickým vyústením modernizácie 
vozového parku v trenčianskej Slovenskej autobusovej dopra-
ve. Číslovania autobusov sa nezmenia, upravia sa len trasy. 
Presmerovaním sa zrýchli cestovanie a zvýši sa bezpečnosť 
cestujúcich. Niektoré spoje nepôjdu cez Inoveckú ul., ale cez 
Soblahovskú, prípadne Legionársku ul. alebo Dlhé Hony. 
Soblahovská ul. má nový asfaltový povrch, určite sa bude 
lepšie tadiaľ jazdiť. Vyžiadala si to dopravná situácia.  
Križovatka Inoveckej ul. s cestou  smerujúcou na Juh od 2/507 
pri Kauflande je nevyhovujúca najmä pre kĺbové autobusy. 
Dlho tam čakajú, lebo musia dať prednosť v jazde. Mestská 
hromadná doprava touto križovatkou sa skôr spomaľuje, ako 
zrýchľuje.  

Pomocná evidencia 335/1/06 
 

V šiestich okresoch Trenčianskeho kraja od Považskej Bys-
trice po Myjavu jazdí od 15. júna 2006 na prímestských lin-

kách 60 nových au-
tobusov. Autobusy 
kúpila spoločnosť 
Slovenskej autobu-
sovej dopravy Tren-
čín na splátky za 
360 miliónov Sk. 
Spolu s prvými 16 
novými autobusmi z 
minulého roku 2005 
tak Slovenská au-

tobusová doprava Trenčín obnovila už 30 % vozového parku 
nové autobusy boli zoradené do jedného šíku 
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obsluhujúceho prímestskú dopravu. Obnova vozového parku 
by ročne mala spoločnosti ušetriť na spotrebe pohonných látok 
asi štyri milióny Sk. Celý vozový park plánuje spoločnosť 
vymeniť do piatich až siedmich rokov. K nákupu autobusov sa 
pri vstupe do Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín zavia-
zala žilinská spoločnosť SIRS, ktorá v štátnom podniku vlani 
získala 49 % podiel s predkupným právom na ďalších 17 % 
akcií. Trenčianska Slovenská autobusová doprava je v zlom 
stave a mnohé autobusy staršie ako 20 rokov už ohrozovali 
bezpečnosť cestujúcich. Spoločnosť Slovenskej autobusovej 
dopravy Trenčín včera 15. júna 2006 vyradila z prevádzky 
najstarší autobus Karosa s rokom výroby 1983, ktorý mal 
najazdených cez jeden milión kilometrov. Doterajší priemerný 
vek sa nákupom nových au-
tobusov znížil z 15,7 na 
12,8 roka. Nové modré au-
tobusy chce Slovenská au-
tobusová doprava Trenčín 
cestujúcim predstaviť ak-
ciou, počas ktorej budú na 
všetkých linkách prímest-
skej dopravy premávať tri 
dni od štvrtku do soboty za-
darmo. Od akcie si sľubu-
jeme návrat cestujúcich k 
hromadnej doprave. Štatis-
tiky hovoria, že najmä pre 
doterajšiu nespokojnosť s 
kvalitou cestovania, každo-
ročne v autobusoch ubúdalo 
až päť % cestujúcich, povedal Ing. Vladimír Podoliak. 
Náklady na nákup nových autobusov by podľa župana Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

symbolické strihanie stuhy zľava – Ing. Podoliak a MUDr. Sedláček 
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MPH, nemali mať vplyv na zvýšenie ceny cestovného ani na 
zníženie počtu spojov. Zmluva medzi samosprávnym krajom a 
Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín je nastavená tak, aby 
sa cestovné i frekvencia spojov minimálne tento rok udržali. 
Trenčiansky samosprávny kraj v tomto roku dotuje Spo-
ločnosť Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín sumou 200 
miliónov Sk. V priebehu roka spoločnosť plánuje výrazne ob-
noviť aj vozový park mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne. 

www.tn.mesto.sk 16.06.2006 
 
Začiatkom júna 2006 stavebný ruch zasiahol aj centrum 

Trenčína na viacerých miestach. Prvým bol zanedbaný pries-
tor tesne vedľa synagógy a obytnými domami Farskej ulice. 
Zámerom investora tejto rekonštrukcie je v priestore vytvoriť 
dôstojný priestor pre obyvateľov a návštevníkov Trenčína, 
nazvaný Zlatá ulička, do ktorého budú umiestnené nové ob-
chody a kaviarne. Predpokladá sa, že v ďalšej etape bude 
sprístupnená stavebnými úpravami ulička od mestskej veže k 
synagóge. V dlhodobom výhľade sa uvažuje s opätovným oži-
vením synagógy ako galerijno – muzeálneho priestoru. Dru-
hou stavbou, ktorá sa konečne pohla bola výstavba verejného 
WC na Sládkovičovej ul. po vykonanom archeologickom výs-
kume, po prepracovaní projektu a verejnej súťaži na nového 
dodávateľa stavebných prác (Firma FKL a brat spol. s.r.o. 
Ludanice). Realizácia stavby si vyžiada dočasné odstránenie 
schodišťa vedúceho do sídla Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a vstup do budovy je riešený cez bezbariérovú rampu. 
Bližšie pohyb osôb bude riešený vyznačenými prenosnými 
tabulami. Doba výstavby bola stanovená na 90 dní a počas nej 
bude vykonávaný dozor odbornými pracovníkmi Krajského 
pamiatkového úradu v Trenčíne a Trenčianskeho múzea.  

Info Trenčín 22.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
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Dňa 26. júna 2006 sa začalo trojdňové rokovanie pred-
staviteľov Trenčianskeho samosprávneho kraja a delegácie 
čínskeho mesta Yunfu, ktorú viedol predseda Medzinárodnej 
priateľskej asociácie mesta Yunfu Lai Bin. Delegáciu spre-
vádzal predseda Slovenskočínskej obchodnej komory Peter 
Paulen. V rámci programu prvého dňa čínsku  delegáciu prijal 
podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. 
Jozef Božik, vedúci odboru regionálneho rozvoja Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Staňo a poverený 
riaditeľ Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej ob-
chodnej a priemyselnej komory Ing. Štefan Bucha. Počas 
pracovného rokovania oboch delegácií boli čínski partneri 
informovaní o doterajšej ekonomickej spolupráci s Čínskou 
ľudovo-demokratickou republikou ako aj o možnostiach roz-
šírenia spolupráce s ďalekým východom, ktorá sa ponúka 
prostredníctvom programu Európskej únie „Ázia Invest“. Na 

tlačovej besede 
s regionálnymi no-
vinármi vedúci de-
legácií uviedli, že sa 
črtajú aj ďalšie 
oblasti, v ktorých 
by sa mohla spolu-
práca rozvíjať ako 
napríklad v oblasti 
kultúry, športu a po-
dobne. Vedúci dele-

gácie čínskej delegácie Lai Bin priblížil mesto Yunfu, ktoré je 
strediskom ťažby kameňa. Jeho spracovaním sa v regióne zao-
berá 3 tisíc firiem. Mesto má cez 2,6 mil. obyvateľov. Slo-
vensko a zvlášť Trenčiansky kraj je podľa Lai Binových slov 
v Číne známy hlavne strojárstvom a výrobou skla. Poverený 
riaditeľ Trenčianskej regionálnej kancelárie Slovenskej ob-

zľava – Lai Bin, PaedDr. Jozef Božik a Ing. Milan Staňa 



 325 

chodnej a priemyselnej komory Ing. Štefan Bucha uviedol, že 
vzájomná bilancia medzi Slovenskou republikou a Čínskou 
ľudovou republikou je pasívna, Slovenský export predstavuje 
strojárska výroba vo výške 60 %, prevažujúci z Trenčianskeho 
kraja. 

Pomocná evidencia 360/1/06 
 

Kanalizácia v meste Trenčín – časť Opatová 
V rámci realizovanej stavby „Kanalizácia Trenčín – Opa-

tová“ bolo ukončené osadenie kanalizačného zberača BA 
v Opatovskej ceste a v Potočnej ul. až po napojenie na exis-
tujúci kanalizačný zberač pri cintoríne. Ďalej bola realizovaná 
stoková sieť v lokalite Ul. Niva a  Potočná ul. po ľavej strane 
potoka a kanalizačné prípojky. Spolu s napojením zberača BA 
na centrálnu čerpaciu stanicu splaškových vôd bude reali-
zované aj predĺženie vodovodu. Kľúčové miesto stavby, kto-
rým je kanalizačný podchod pod železničnou traťou a štátnou 
cestou č. I./50, nebolo z dôvodu projekčných zmien rekon-
štruovanej železničnej trate a nevyjasnenosti pozemkov upres-
nené. Spolu s realizáciou kanalizačného podchodu bude reali-
zovaná aj hlavná čerpacia stanica pri Opatovskej ceste a pod-
ružná v Ul. Niva. Po realizácii týchto prác budú vykonané 
úpravy komunikácií a odovzdanie kanalizácie do správy TVS 
a.s. Trenčín. 
Kanalizácia v meste Trenčín – časť Kubra 

V rámci stavby „Kanalizácia Trenčín – Kubra“ bola na je-
seň roka 2005 realizovaná stoková sieť v uliciach Zelnica, 
Záhrady a Kubranská, ku ktorej v tomto roku k nej pribudla v 
uliciach Volavé, J. Hricku a Pod Horou. V týchto uliciach boli 
tiež realizované čerpacie stanice a sú pripravené na pripojenia 
elektrickej energie. Na kanalizácii Ul. Pod Hájikom boli rea-
lizované odľahčovacie komory, ktoré sú podmieňujúcimi ob-
jektmi na využívanie jestvujúcej dažďovej kanalizácie na 
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odvod odpadových vôd. Do ukončenia stavby chýba rekon-
štrukcia a rozšírenie vodovodu v Ul. Zelnica a kanalizácie 
v koncovej časti Ul. Záhrady. Po realizácii týchto prác budú 
vykonané úpravy komunikácií a odovzdanie kanalizácie do 
správy TVS a.s. Trenčín. 

Info Trenčín 22.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Dňa 27. júna 2006 sa uskutočnilo hodnotenie nultej etapy 

projektu regionálnej inovačnej stratégie Trenčianskeho kraja, 
ktorá má za cieľ spojiť zástupcov samosprávy, podnikateľov a 
univerzity pre spoločný rozvoj regiónu a príprava jeho prvej 
etapy. Práve v súvislosti s prípravou prvej etapy riešenia 
projektu sa uskutočnil aktuálny workschop pod názvom Re-
gionálne predvídanie, na ktorom prednášali poprední Európ-
ski odborníci o skúsenostiach pri predvídaní budúceho rozvoja 

v európskych a iných 
krajinách. Úvod do 
prednášok vniesol ria-
diteľ BIC Group Bra-
tislava Ing. Ján Stre-
lecký, ktorého orga-
nizácia sa podieľa na 
riešení projektu. Ho-
vorilo sa o tom, akú 
bude mať tvár tren-
čiansky región v roku 

1915. Po skončení workschopu sa uskutočnila tlačová beseda, 
na ktorej predseda projektu a predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, konštatoval, 
že projekt má za sebou etapu vytvorenia organizačnej štruk-
túry. Ďalšou etapou bude zriadenie informačných centier pre 
malých a stredných podnikateľov. Základom ďalších krokov 
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bude vytvorenie analýzy kladov, záporov a potenciálu Tren-
čianskeho kraja. Na základe týchto informácií by mali pred-
stavitelia Trenčianskeho samosprávneho kraja, obcí, podni-
kateľov a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dospieť 
k spoločnej správe o stratégii rozvoja kraja, z ktorej budú 
vychádzať jednotlivé projekty financované z európskych zdro-
jov. V Trenčianskom kraji je 276 obcí, z toho 18 miest. Pro-
jekt by mal byť ukončený v roku 2015. Európska únia naň 
prispela sumou 365 000 eur. 

Vlastné poznámky 
 

Na rokovaní zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja poslanci schválili prvých 130 miliónov Sk pre nové sídlo 
župy v centre Trenčína, s ktorého výstavbou za 300 miliónov 
Sk sa začne do niekoľkých mesiacov. Dokončená by mala byť 
o dva až tri roky. Nový župný úrad vznikne na mieste 
nedokončenej stavby megalomanského Domu štátnej správy, 
prezývaného aj Topoliho jama, ktorý sa začal stavať ešte v 
roku 1997 počas vlády Vladimíra Mečiara. Po parlamentných 
voľbách v roku 1998 nová vládna garnitúra stavbu zastavila. 
Vybetónovanú jamu v roku 2004 odkúpila župa od štátu za 
50-tisíc korún, hoci ten do nej dovtedy investoval 107 
miliónov.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 30. júna 2006 sa uskutočnilo na Mierovom námestí 
slávnostné odovzdanie šestnástich nových autobusov mestskej 
hromadnej dopravy slávnostným prestrihnutím stuhy 
primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 
a zástupcom akcionára dopravcu Slovenskej autobusovej 
dopravy v Trenčíne akciovej spo-ločnosti SIRS Ing. 
Vladimírom Podoliakom. Ešte pred prestrihnutím stuhy sa 
uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej Ing. Vladimír 
Podoliak informoval, že „dnešným dňom pokračuje obnova 
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vozového parku trenčianskej mestskej hromadnej dopravy, 
keď k doteraz štyrom novým autobusom z decembra 2005 
pribudne ďalších 16 nových autobusov typu Karosa B 952. Ich 
charakteristickým znakom je ich červená metalízovaná farba 
a svietiace informačné tabule, ktoré zlepšujú orientáciu a in-
formovanosť cestujúcich. Nové autobusy budú nasadené na tie 
trasy, ktoré sa najviac využívané cestujúcimi. Zavedením no-
vých autobusov do prevádzky bol na 51 % obnovený vozový 
park mestskej hro-
madnej dopravy 
v Trenčíne a znížila 
sa priemerná veko-
vá štruktúra auto-
busov mestskej 
hromadnej dopravy 
do 7,5 roka. Pred-
pokladá sa, že naj-
neskôr do roku 
2008 budú vyme-
nené všetky autobusy.“ Ing. Branislav Celler konštatoval, že 
„základným krokom vzájomného vzťahu medzi Mestom Tren-
čín a spoločnosťou SIRS a.s. bolo podpísanie zmluvy, ktorá 

deklarovala vzájom-
ne vzťahy zmluv-
ných strán a vyme-
dzila rozsah finan-
covania a systém 
objednávania výko-
nov. Touto zmlu-
vou, ktorú potvrdilo 
aj mestské zastupi-
teľstvo v decembri 
2005, Mesto Tren-
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čín vo verejnom záujme, určuje ako, kedy a kadiaľ budú pre-
mávať autobusy, aký bude cestovný poriadok.“ Jeho vyja-
drenie doplnil viceprimátor Mesta Trenčín Ing. Anton Boc, 
keď povedal, že rozdiel medzi minulosťou a prítomnosťou je 
ten, že mesto sa stalo dominantným zmluvným partnerom pre 
dopravcu, čím mohlo mesto pohotovo reagovať na požiadavky 
občanov v mestskej hromadnej doprave. Dopravca musí za-
bezpečiť bezpečnú dopravu mestskej hromadnej dopravy po-
dľa požiadaviek mesta a mesto musí zaplatiť dopravcovi za 
objednané prepravné výkony a nahradiť vzniknutú stratu.“ K 
týmto informáciam treba dodať, že Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne dňa 29. júna 2006 zvýšilo dotáciu pre Slovenskú 
autobusovú dopravu o 8 miliónov Sk, teda na čiastku 20 mi-
liónov Sk, ktorou Mesto Trenčín vykrylo stratu Slovenskej 
autobusovej dopravy Trenčín za rok 2005 a upravilo finan-
covanie v roku 2006. 

A ešte niekoľko základných informácií o nových autobu-
soch. Do prevádzky bolo zaradených : 
- 11 autobusov B 952 s moderným motorom ERO 3. a me-

chanickou synchronizovanou prevodovkou, ktorý má 31 
miest na sedenie a 68 miest na státie; 

- 4 autobusy B 961 s moderným motorom VOIT, ktorý má 45 
miest na sedenie a 69 miest na státie; 

- 1 autobus Karosa Citelis s moderným motorom ERO 3., 
ktorý má 30 miest na sedenie a 69 miest na státie. Je určený 
najmä pre využívanie handicapovaných cestujúcich. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 399/1/06 
 
Spoločnosť Bost SK, a.s. Trenčín, ktorá sa zaoberá výrobou 

kovových komponentov a dodávkami kovoobrábacích strojov, 
plánuje koncom augusta 2006 tohto roku otvoriť komplexné 
školiace centrum. Plánovaná investícia do zriadenia školia-
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ceho centra Bostu sa pohybuje vo výške približne 10 mil. Sk. 
Na jeho vybudovanie sa plánujú využiť možnosti subvencií v 
rámci programov Európskej únie v oblasti podpory rozvoja 
ľudských zdrojov. Táto trenčianska firma zriaďuje vzdelávacie 
centrum s cieľom spoluvytvárať kvalifikovanú pracovnú silu v 
strojárstve. V rámci celoeurópskeho príklonu k znalostnej eko-
nomike chce spoločnosť pre trh školiť odborníkov, nielen 
teoreticky, ale najmä v praxi pripravených na prácu s naj-
modernejšími zariadeniami. V rámci výučby bude slúžiť vzde-
lávanie študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka, ako aj iných záujemcov, ktorí majú záujem pracovať so 
špičkovými japonskými robotmi Fanuc ako aj ďalšími tech-
nológiami. Firma Bost Sk zaznamenala vlani 80 % nárast tr-
žieb z predaja vlastných výrobkov a služieb na úroveň 142 
miliónov Sk. Trenčiansky podnik ukončil minuloročné hospo-
dárenie s prevádzkovým ziskom 3,7 milióna Sk, čím ho v 
porovnaní s rokom 2004 zvýšil o takmer 1,4 mil. Sk. Firma 
Bost SK v súčasnosti v Trenčíne dokončuje výstavbu výrobnej 
haly, ktorá si vyžiadala investície vo výške 30 miliónov Sk. 
Príspevky z fondov Európskej únie pritom pokryjú 65 % vý-
davkov, čo predstavuje takmer 18 mil. Sk. V tejto novej 
výrobnej hale by mala spoločnosť produkovať výrobky metó-
dou trieskového obrábania kovov. Spoločnosť Bost SK je 
podnikom so 100 % slovenskou účasťou a orientáciou na 
oblasť strojárstva. Zaoberá sa dodávkou kovoobrábacích stro-
jov, príslušenstva a kompletného súvisiaceho outsourcingu, 
dodávkami a výrobou automatických vstupných systémov, ako 
i výrobou presných kovových komponentov, aké vyžaduje 
napríklad automobilový priemysel. 

www.tn.mesto.sk 11.07.2006 
 
Novú hasičskú techniku môžu od 13. júla 2006 využívať 

Okresné riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru v Tren-
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číne a Považskej Bystrici. Dva záchranné vozy Mercedes Va-
rio nahradia až 30-ročné hasičské autá značky Tatra. Tie podľa 
riaditeľa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne Ing. Michala Jurdíka budú darované do-
brovoľným hasičom. Nové vozidlá budú slúžiť na výjazdy k 
menším požiarom, napríklad bytov alebo áut, k dopravným 
nehodám či technickým zásahom. Nové autá sú menšie, preto 

sa s nimi 
ľahšie mané-
vruje. Pri 
hasení majú 
vysoký tlak, 
hasiči teda 

potrebujú 
menej vody. 
Cena jedné-
ho vozidla 
sa pohybuje 
okolo 8,5 
milióna Sk. 
Nové vozi-

dlá nahrádzajú staré Tatry, ktoré teraz ponúknu ostatným 
okresným riaditeľstvám. Predpokladá sa, že o staré vozy nebu-
dú mať záujem, a preto ich následne ponúknu do niektorej 
obce dobrovoľným hasičom. Obce však musia spĺňať kritéria, 
ako napríklad vyhrievanú garáž pre auto. V mesiaci júl 2006 
by mali dostať trenčianski hasiči do svojej výbavy ťažké vys-
lobodzovacie vozidlo na vyťahovanie kamiónov, ktoré dopo-
siaľ zboru v kraji chýba. 

Vlastné poznámky 
 
Dôvodom aktuálnej zmeny cestovného poriadku od 1. au-

gusta 2006 mestskej hromadnej dopravy v Trenčíne bolo 
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zefektívnenie cestovania na území mesta. Mesto Trenčín si na 
základe zmluvy s Slovenskou autobusovou dopravou, ďalej 
SAD Trenčín, a.s. objednáva rozsah služieb, ktorými je po-
krytá mestská hromadná doprava v meste Trenčín. V záujme 
čo najlepšieho zhodnotenia doterajšieho grafikonu MHD za-
dala SAD Výskumnému ústavu dopravy v Žiline vypracovať 
štúdiu MHD v meste Trenčín s cieľom navrhnúť nový ces-
tovný poriadok, ktorý by prihliadal na efektívnosť MHD 
a zároveň aj zachovanie jej dopravnej obslužnosti. Povinnosť 
informovať verejnosť o zmenách cestovného poriadku má pre-
pravca, ktorým je v tomto prípade SAD Trenčín, a.s. Mesto 
Trenčín informovanie obyvateľov o zmenách grafikonu neza-
nedbalo. O zmenách cestovného grafikonu informovalo na 
svojej internetovej stránke a prostredníctvom informačného 
dvojtýždenníka Info Trenčín zo dňa 17. augusta 2006 s pres-
ným uvedením zmien konkrétnych liniek. Mesto zabez-
pečovalo aj distribúciu nového cestovného poriadku do všet-
kých domácností mesta Trenčín spoločne s dvojtýždenníkom 
Info Trenčín zo dňa 31. augusta 2006. Na internetovej stránke 
mesta Trenčín bol zmenený cestovný poriadok prístupný od 
24. augusta. Mesto Trenčín sa snaží v rámci svojej dopravnej 
politiky o efektivitu a dostupnosť hromadnej dopravy, pre čo 
najširší okruh cestujúcej verejnosti. Pred zmenou cestovného 
poriadku chodilo v meste Trenčín 20 liniek, ktoré obsluhovalo 
33 autobusov. V novom cestovnom poriadku je zachovaných 
17 liniek, pričom ich obsluhuje 34 autobusov. Počet najaz-
dených kilometrov sa neznížil. Plánované výkony sú zacho-
vané na úrovni 1,8 milióna kilometrov ročne. Zaviedol sa tiež 
intervalový systém, ktorý v praxi znamená, že spoje chodia 
v presne stanovených intervaloch (počas dopravnej špičky 15-
20 minút a mimo špičky 20-30 minút). Jeho výhodou je, že 
žiadny cestujúci si nemusí pamätať presné odchody auto-
busov. SAD Trenčín po dohode s mestom Trenčín pristúpila 
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k prvým zmenám cestovného poriadku už v mesiaci jún 2006. 
Trasy liniek č. 2 a 6 boli zmenené tak, aby niektoré spoje 
zachádzali k Obchodno-zábavnému centru MAX. Skúšobne 
bol zavedený nočný spoj č. 50, ktorý premáva vždy v noci z 
piatku na sobotu a zo soboty na nedeľu. Vytvorila sa tiež nová 
linka č. 3. Celkom tri linky 11, 17 a 18 boli presmerované a k 
zrušeniu liniek 9, 12 a 16 došlo z dôvodu ich nedostatočnej 
vyťaženosti. Napriek optimalizácii spojov celkový počet 
najazdených kilometrov MHD zostáva nezmenený. Keďže po 
zverejnený sa zdvihla vlna kritiky na nový cestovný poriadok 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler dňa 25. augusta 
2006 menoval poslaneckú komisiu, ktorá bude prijímať 
podnety občanov k zmenám cestovného poriadku a následne 
bude o nich rokovať s SAD, a.s. Trenčín.  

Pomocná evidencia 464/1/06 
 
Nové sídlo Trenčianskeho samosprávneho kraja za 300 

miliónov Sk by malo stáť do konca roka 2007. Vyplýva to zo 
správy o výstavbe budovy úradu, ktorú prerokovali poslanci 
Trenčianskeho samosprávneho kraja na zasadnutí dňa 23. au-
gusta 2006. Samospráva podľa predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH na základe 
verejnej súťaže podpísala na začiatku januára 2006 zmluvu so 
spoločnosťou ViOn, a. s., Zlaté Moravce. Pre rok 2006 bolo 
na stavbu vyčlenených 130 miliónov Sk. Nová stavba vyrastie 
na pozemku v širšom centre mesta známom ako „Topoliho 
jama“, ktorá je pozostatkom nezrealizovaného projektu výško-
vej budovy pre potreby krajského úradu spred ôsmich rokov. 
Do jamy štát investoval 105 miliónov Sk Trenčiansky samo-
správny kraj ju odkúpil za 50 tisíc Sk. Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v súčasnej dobe sídli v prenajatých 
priestoroch OTP Banky a v budove trenčianskeho krajského 
úradu. To, že vláda premiéra Róberta Fica sa chystá zrušiť 
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krajské úrady nemení plán samosprávy postaviť si nové sídlo. 
Sedláček hovorí, že majetok krajských úradov je vo vlast-
níctve štátu a v prípade ich zrušenia by predmetnú budovu 
ponúkol najskôr štátnym inštitúciám, ktoré majú v Trenčíne 
nedostatok priestorov. Ak by budovu nechceli, bola by násled-
ne ponúknutá mestu a až tretí v poradí by bol Trenčiansky 
samosprávny kraj. Preto je stavba novej budovy nevyhnutná. 
V správe sa ďalej uvádza, že do súčasných prenajatých pries-
torov na krajskom úrade sa plánovalo investovať 4,7 milió-    
na Sk na vybudovanie chýbajúcej zasadacej miestnosti. 
Vzhľadom na krátky čas výstavby nového úradu sa prehod-
nocuje rekonštrukcia priestorov a rokovacia miestnosť bude 
vybudovaná v najlacnejšom variante, ktorý si vyžiada náklady 
maximálne niekoľko stotisíc Sk. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
 
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín pripravilo na 

záver prázdnin od 1. do 3. septembra 2006 tri návštevnícky 
mimoriadne obľúbené výstavy – 3. ročník medzinárodnej 

výstavy koní Kôň 
2006, 3. ročník výs-
tavy  automobilov a 
príslušenstva Auto 
– Moto Show a 2. 
ročník výstavy golf-
ových potrieb Golf. 
Ťažiskom poduja-
tia bola aj tento rok 
Kôň 2006, nad kto-
rou prevzal záštitu 
minister pôdoho-

spodárstva Slovenskej republiky, predseda pôdohospodár-
skeho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a primátor 
Mesta Trenčín. Už naši predkovia považovali kone za naj-
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ušľachtilejšie zvieratá, ktoré ich po dlhé roky sprevádzali, boli 
ich nenahraditeľným pomocníkom pri obrábaní pôdy, zabez-
pečovali dopravu a taktiež sa podieľali na vojenských ťaže-
niach. Technický pokrok však zmenil ich postavenie. Z po-
mocníkov sa stali spoločníci, ktorí dávajú človeku možnosť 
návratu z pretechnizovanej spoločnosti späť k prírode. S 
cieľom prispieť k podpore a popularizácií chovu koní na 
Slovensku sa pred dvomi rokmi rozhodlo Výstavisko Trenčín 
mesto módy v spolupráci so Zväzom chovateľov koní na 
Slovensku, Národným žrebčínom Topoľčianky a Slovenskou 
nadáciou na záchranu koní zorganizovať špecializovanú výs-
tavu koní a založiť tak novú tradíciu s pevným miestom nielen 
v slovenskom kalendári chovateľov koní, ale predovšetkým vo 
vedomí milovníkov týchto štvornohých krásavcov. Vynalo-

žené úsilie našlo 
odozvu v podobe 
už tretieho ročníka 
výstavy, ktorá po-
núkla okrem boha-
tej škály chovateľ-
ských a jazdec-
kých potrieb pre-
hliadku viac ako 
100 koní rôznych 
plemien – sloven-

ský teplokrvník, český teplokrvník, moravský teplokrvník, 
malopoľský kôň, furioso, kabardinský kôň, lipican, nonius, 
hannoverský kôň, belgik, norik, norik muránsky, welsh pony, 
slovenský športový pony, shetlandský pony, arabský kôň. 
Lákadlom bol aj divácky atraktívny sprievodný program ako 
parkúrové preteky, chovateľské prehliadky, voltíž, hipotera-
pia, Kűr – drezúrna ukážka, aukcia koní, westernová súťaž, 
Ride & Drive show, furmanské preteky a veterinárna pred-
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náška "Úskalia reprodukcie koní“. Vrcholným bodom sprie-
vodného programu výstavy bola ukážka Národného žrebčína 
Topoľčianky. Najmenší priaznivci koní si mohli zajazdiť na 
poníkoch. Celý program prebiehal v areáli trenčianskeho výs-
taviska na kolbisku, ktoré je špeciálne pripravené na túto 
výstavu. Na svoje si prišli aj priaznivci koní pod kapotou. Na 
výstave Auto – Moto Show si diváci prezreli automobily 
popredných značiek – Mercedes, Mazda, Hyundai, Škoda, 
Fiat, Toyota, Nissan, Honda, Volkswagen a  Audi. V rámci 
výstavy Golf našli návštevníci firmy, ktoré ponúkali golfové 
potreby, entáciu golfových ihrísk na Slovensku, ako aj indoor 
driving range, na ktorom si mohli záujemcovia pod dohľadom 
inštruktora vyskúšať golfový odpal.  
Výsledky 3. ročníka medzinárodnej výstavy Kôň 2006 : 
Teplokrvné žriebätá do 2 rokov      
          1. miesto :  Ofélia  
                     č. kat.: 8 
                   plemeno/pohlavie: morav.t./k  
                    majiteľ : Ida Sedláčková, Hulín, Česká republika   
Teplokrvné kobyly 3-ročné      
         1. miesto : North Star X-5 / India  
                    č. kat.: 15 
                    plemeno/pohlavie : fur./k  
                   majiteľ : Dr. Slavomír Magál,                       
Mladé žrebce 3 - 4-ročné   
         1. miesto : Furioso - 59 / Cserkész-Istanbul  
                    č. kat.: 18 
                    plemeno : fur.  
                    majiteľ: Dr. Slavomír Magál, Chorvát. Grob   
Teplokrvné kobyly 4-ročné a staršie      
         1. miesto : Rebeka  
                    č. kat.: 68 
                    plemeno : ST   
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                    majiteľ : Tatiana Telecká, Nové Mesto n/V.  
 Tradičné plemená - kobyly 4 - 7-ročné      
         1. miesto : 421 Nonius XVIII-1 / Dušana  
                    č. kat.: 32 
                    plemeno : non.  
                    majiteľ : Peter Kollár, Malá Čausa  
Tradičné plemená - kobyly staršie      
         1. miesto : 1274/464 Omorika XVI  
                    č. kat.: 34 
                    plemeno : lip.  
                    majiteľ : Ing. František Nagy, Vydrany  
Plemenné žrebce tradičných plemien  
        1. miesto : 3621 Catalin XI /C VIII-7/ Cassius  
                    č. kat.: 39 
                   plemeno : fur.  
                    majiteľ : Dr. Slavomír Magál, Chor. Grob   
Teplokrvné plemenné žrebce     
        1. miesto : 4524 Darling 3/ Darko  
                    č.kat.: 47 
                    plemeno : ST   
                    majiteľ: Ing. Ján Demeter, Veľký Šariš  
Chladnokrvné kobyly    
        1. miesto: Brenda  
                   č. kat.: 50 
                   plemeno : belg.  
                   majiteľ : PD Podolie  
Chladnokrvné plemenné žrebce      
        1. miesto : 2858 Steiman  
                    č. kat.: 76 
                    plem.: nor.  
                    majiteľ : L. Karásek, Velká nad Veličkou,  
Pony      
        1. miesto : 1047 Apollon Cedrik  
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                    č. kat.: 58 
                    plemeno : welsh B  
                   majiteľ : Radek Kašpar, Třebová, Arabské 
plnokrvné žriebätá 1 - 3-ročné      
        1. miesto : Ambicja  
                    č. kat.: 3 
                    pohlavie: k  
                    majiteľ: Tomáš Zuzik, Žilina  
Shagya arabské žriebätá 1 - 3-ročné      
        1. miesto: Shagya XXVIII-4 Shery  
                   č. kat.: 9 
                    pohlavie: k  
                    majiteľ : MVDr. Ľubomír Miškovský, Modra  
Arabské plnokrvné kobyly 4-ročné a staršie      
        1. miesto : Bint El Arz B Amurath Sahib I-17   
                    č. kat.: 15 
                   majiteľ : Pavol Mikula, Púchov  
Shagya arabské kobyly 4 - 6-ročné   
        1. miesto : 2029 Shagya XXV-16   
                    č. kat.: 17 
                    majiteľ : MUDr. Júlia Slameňová, Martin  
Shagya arabské kobyly staršie    
        1. miesto : Shagya LIX-5 Melodi   
                    č. kat.: 27 
                    majiteľ : Farma „Gíreth“, Kaľamenová  
Shagya arabské žrebce      
        1. miesto : 3647 Siglavy Bagdady IX /SB I-22/   
                    č. kat.: 33 
                   majiteľ : Natália Hubinská, Boleráz  
Arabské plnokrvné žrebce      
        1. miesto : Umak   
                   č. kat.: 34 
                   majiteľ : Eugen Bonta, Banská Bystrica  
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Šampión mladých arabských koní   
         Shagya XXVIII-4 Shery  
                             č. kat : 9 
                             pohlavie : k 
                             majiteľ : MVDr. Ľubomír Miškovský, 
Šampiónka arabských kobýl  
          Shagya XXV-16   
                             č. kat.: 17 
                             majiteľ : MUDr. Júlia Slameňová, Martin  
Šampión arabských žrebcov  
       Umak   
                             č. kat.: 34 
                             majiteľ : Eugen Bonta, Banská Bystrica  
Šampión arabských koní  
       Umak        
                             č. kat.: 34 
                             majiteľ : Eugen Bonta, Banská Bystrica  
Šampiónka kobýl  
        421 Nonius XVIII-1 / Dušana  
                             č. kat.: 32 
                             plemeno: non.  
                             majiteľ : Peter Kollár, Malá Čausa  
Šampión žrebcov      
       Darling III / Darko  
                             č. kat.: 47 
                             plemeno : ST   
                             majiteľ : Ing. Ján Demeter, Veľký Šariš  
Šampión výstavy  
      Darling III / Darko  
                             č. kat.: 47 
                             plemeno : ST   
                             majiteľ : Ing. Ján Demeter, Veľký Šariš  
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Najkrajší kôň výstavy  
       Darling III / Darko  
                             č. kat.: 47 
                             plemeno : ST   
                             majiteľ : Ing. Ján Demeter, Veľký Šariš  

Vlastné poznámky 
 
Štvrtý ročník výstavy Dizajn pre záhradu a mesto bol dňa 

7. septembra 2006 slávnostne otvorený v Delovej bašte Tren-
čianskeho hra-
du, v ktorej or-
ganizátori, kto- 
mi bolo Tren-
čianske múze-
um, Design Slo-
vakia za podpo-
ry spoločnosti 
SKCité Trenčín 
predstavili novú 
kolekciu záhrad-
ného nábytku 
Egoé, ovenčenú 

viacerými oceneniami v súťaži dizajnu Vynikajúci výrobok 
roka 2005 v Českej republike. V otváracom príhovore Ľubica 
Fábry konštatovala, že „táto výstava je prvým z podujatí              
6. ročníka festivalu slovenského a svetového dizajnu Design 
Days 2006, ktorý sa uskutoční v dňoch  17. až 29. októbra 
2006 v Bratislave a stala veľmi obľúbenou pre odbornú a laic-
kú verejnosť.“ Na vytvorení modelových radov značky Egoé 
sa podieľali okrem dvojice renomovaných českých dizajnérov 
Radek Hegmon & David Karásek aj Dagmar Moráňová 
a Ruud van Eggelen. Záhradný nábytok Egoé je charak-
terizovaný moderným dizajnom, výbornými úžitkovými vlast-
nosťami, vysokou kvalitou vyhotovenia, prepracovanou ergo-

zľava - K. Babičová, R. Hegmon, D. Karásek, Ľ. Fábri,  
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nómiou a použitím trvácnych a odolných materiálov. Kolekcia 
záhradného nábytku Egoé zahŕňa záhradné kreslá, lavičky, 
stoličky a stoly s možnosťou vytvárania súborov, výberu 
kombinácií materiálov a povrchových úprav. Okrem záhrad-
ného nábytku Egoé už spomínaná českých dizajnérov Radek 
Hegmon & David Karásek predstavila nové modely zo sor-
timentu mestského mobiliára Cité, ktoré sú určené na použitie 
vo verejných priestran-
stvách ako sú napríklad 
lavičky, odpadové koše, 
zábradlia, prístrešky 
a podobne. Dizajnér Da-
vid Karásek sa vyjadril, 
že „záhradný nábytok 
Egoé aj mestský mobi-
liár Cité znesú tie naj-
prísnejšie kritériá hod-
notenia nielen profesio-
nálov, ale aj užívateľov pre svoj príťažlivý vzhľad, variabilitu, 
trvácnosť a odolnosť voči poveternostným vplyvom a vanda-
lizmu. Pre tieto vlastnosti idú na odbyt v celej západnej 
Európe.“ 

Vlastné poznámky 
 
Pre revíziu Vážskej kaskády medzi Dolnými Kočkovcami 

pri Púchove a Trenčínom sa v sobotu 26. augusta 2006 začalo 
päťdňové vypúšťanie približne 32 kilometrov dlhého deri-
vačného kanála. Predpokladané náklady podľa Ľubomíra Ky-
suckého z Povodia Váhu dosiahnu 58,5 milióna Sk. Pre 
výdatné dažďové zrážky a vyššiu hladinu Váhu bolo však 
vypúšťanie na dvanásť hodín prerušené. „Odstávka bola po-
trebná, aby klesla hladina vody v okolitých terénoch a dostala 
sa na úroveň vody v kanáli. Inak by nastal pretlak vody a 
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mohlo by sa porušiť betónové tesnenie v prívodných ka-
náloch,“ povedal, riaditeľ odštepného závodu Povodia stred-
ného Váhu v Púchove. Pod Trenčínom až po Nové Mesto nad 
Váhom vypúšťali kanál minulý rok 2005. V Biskupickom 
kanáli pod krajským mestom sa vtedy našlo až 16 vrakov áut. 
S poklesom vody aj tu začal kanál rieky Váh odhaľovať svoje 
tajomstvá. A tak sa zopakovala skutočnosť z minulého roka 
2005 z kanála pod trenčianskymi stavidlami. Hneď v pondelok 
28. augusta 2006 neďaleko Dolných Kočkoviec pri Púchove 
vytiahli hasiči v potápačských kombinézach a pracovníci od-
ťahovej služby vrak osobného auta. Tesne nad elektrárňou v 
Ladciach sa objavil ďalší vrak. „Koordinujeme tieto práce s 
políciou, nahlasujeme im každý nález a oni podnikajú ďalšie 
kroky. Pre nás sú tieto vraky záťažou, obmedzujú našu prácu. 
Vyťahujú sa po betónovom tesniacom plášti, ktorý budeme 
opravovať a môžu ho aj poškodiť,“ doplnil Ing. Kysucký. V 

rámci revízie sa vyko-
najú prehliadky kon-
štrukcií, ktoré sa vyko-
návajú za bežnej pre-
vádzky pod vodou. Nás-
ledne sa vykonajú aj 
opravy. Vplyvom starnu-
tia konštrukčných mate-
riálov sa postupom času 

vyskytli viaceré poruchy na betónových tesneniach prívod-
ných kanálov. Aktuálne sú tiež opravy na hradiacich kon-
štrukciách plavebných komôr, ktoré slúžia ako jalové výpuste 
pre vodné elektrárne a vykazujú v súčasnosti vyšší stupeň 
opotrebovania, informoval Ing. Kysucký. Uviedol, že problém 
spôsobujú aj nánosy pred vodnými elektrárňami. Tie je po-
trebné odstrániť. Naplnenie kaskády je naplánované na za-
čiatok novembra 2006. Počas odstávky a vypustenia deri-
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vačného kanála stúpne hladina vody v úseku starého koryta 
Váhu. Podľa hovorcu Vodných elektrární Ing. Eugena Re-
gulu však vzostup nebude dramatický a bude zodpovedať 
dlhodobému priemeru prietoku Váhu. Jednotlivé stupne kas-
kády boli budované a uvádzané do prevádzky postupne po 
etapách v rozmedzí rokov 1936 až 1956. Dielo medzi Dol-
nými Kočkovcami a Trenčínom naposledy prešlo revíziou v 
roku 1992. 

 Trenčianske noviny 23.08.2006, 09.09.2006 
Pomocná evidencia 485/2/06 
 
Na sklonku tohoročných letných prázdnin bol chrámový 

areál medzi kostolom sv. Rodiny a Východnou ulicou na sí-
dlisku Juh po záverečných úpravách pripravený slúžiť ve-
rejnosti. Stavba bola povolená príslušným stavebným úradom 
a skolaudovaná. Urbanistické a architektonické riešenie chrá-
mového areálu na sídlisku Juh bolo dané jestvujúcou výs-
tavbou a následnými projektmi. Nové objekty dopĺňajú jest-
vujúci areál estetizujú a humanizujú prostredie. Namiesto 
neutešeného a zaburineného okolia sídliskového kostola 
pribudli detské ihriská a parkovisko. Bezproblémový prístup 
zabezpečuje nový chodník od zastávky mestskej hromadnej 
dopravy. Osvetlenie umožňuje zdržiavať sa v areáli aj v 
neskorších večerných hodinách. Nezabudlo sa ani na zeleň, 
pričom terén musel byť odvodnený. Architektonické stvár-
nenie jednotlivých objektov bolo dané účelom využitia. 
Detské ihrisko nadviazalo na mini ihrisko za zastávkou na 
Lavičkovej ulici. Bolo navrhnuté ako prírodné, s trávnatým 
povrchom s drevenými a lanovými preliezačkovými konštruk-
ciami. Určené je pre 5 až 10-ročné deti. Starší tu nájdu viac-
účelovú asfaltovú plochu, prednostne slúžiacu na kolieskové 
korčuľovanie, ale využívajú aj malí futbalisti. Prioritou sta-
vebného projektu pre okolie kostola boli objekty lepšie do-
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pravne sprístupňujúce celý chrámový areál, vrátane bezba-
riérových prístupov. Parkovisko pre osobné automobily náv-
števníkov chrámu má kapacitu 22 miest, z čoho 8 je určených 
pre autá telesne postihnutých a chorých. Chodník od par-
koviska zabezpečuje bezbariérový prístup ku kostolu. Riešenia 
jednotlivých objektov sú navrhnuté tak, aby bola možná i 
ďalšia výstavba podľa dlhodobého zámeru cirkvi. 

Trenčín on-ine 11.09.2006 
 
Už po druhýkrát sa v tomto roku stretli na trenčianskom 

výstavisku Trenčín mesto módy tvorcovia, výrobcovia a ob-
chodníci s módou. Jesenná časť 39. ročníka medzinárodného 
veľtrhu módy a odievania Trenčín mesto módy otvorilo svoje 
brány od 12. do 14 septembra 2006. Na celkovej ploche 2 055 
m2 sa predstavilo 72 vystavovateľov  zo Slovenska, Českej 
republiky a Maďarska najnovšie trendy v dámskej, pánskej a 
detskej konfekcii, kusovom a pletenom textile, kožených a 
kožušníckych výrobkoch, bielizni a módnych doplnkoch. 
Jesennej časti veľtrhu Trenčín mesto módy, ktorý je najväčším 

a najvýznam-
nejším výstav-
ným podujatím 
v tejto branži 
na Slovensku 

dominovali 
kontrakty jar – 
leto 2007. Ob-
chodné stret-
nutia a rokova-
nia už tradične 

sprevádzal 
atraktívny 

sprievodný program. Pre slovenských a českých producentov 
výstavná expozícia 
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módy bol pripravený v poradí už 31. ročník súťaže Zlatá 
Fatima, prebiehala v piatich kategóriách – Konfekčná odevná 
tvorba, Tkaniny a bytový textil, Módne doplnky a kožená 
galantéria, Výrobky so špeciálnym určením, Svadobné šaty a 
svadobné doplnky. Hodnotiaca komisia posudzovala celkový 
dojem a estetickú úroveň prihláseného exponátu, jeho inven-
čnosť, pôvodnosť a originalitu, vhodnosť použitého materiálu, 
ale aj úžitkové vlastnosti ako funkčnosť, hygienickú a zdra-
votnú nezávadnosť. Súťaž slovenských a českých výrobcov 
textilných, pletiarskych a odevných výrobkov Zlatá Fatima 
2006 hodnotila ko-
misia v zložení - 
Ing. Jana Častková, 
D-club z Prahy, 
Dagmar Krchová, 
akademická maliar-
ka a Mgr. Marianna 
Michalská z Výsta-
viska Trenčín mesto 
módy. Hodnotiaca 
komisia udelila  jed-
no ocenenie Zlatá Fatima 2006 firme Ozeta Neo, a.s. Tren-
čín za výrobok Life – samostatné sako a nohavice. Tento 
komplet úplne zodpovedá súčasným trendom  vo zvolenej stri-
hovej línii, technikou spracovania, výberu materiálu a voľby 
detailu. Po štvrtýkrát sa uskutočnila aj súťaž slovenských a 
českých módnych návrhárov Módny tvorca roka. O titul 
Módny tvorca roka tento rok bojovalo  osem módnych návr-
hárov. Jednotlivé kolekcie, tvorené z 8 až 12 modelov hodno-
tila Módna akadémia, zložená z predstaviteľov odbornej a 
umeleckej verejnosti, médií, módnych fotografov a zástupcov 
organizátorov súťaže. Do súťaže sa prihlásilo 7 módnych ná-
vrhárov so svojimi kolekciami, ktoré boli odprezentované 
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formou módnej prehliadky. Jednotlivé kolekcie hodnotila 
Módna akadémia v zložení -  Dagmar Hilbertová, pedagóg na 
VŠVU, Darina Vitteková, šéfredaktorka odborného časopisu 
Móda Revue a Vladimír Křížka – módny fotograf. Hodnotiaca 
komisia – Módna akadémia udelila  titul Módny tvorca roka 
2006 Janke Bielikovej za kolekciu   „Mozart“. Komisia vy-
brala túto kolekciu pre jasné rozpracovanie zadanej témy 
„Mozart“. Zaujala ju najmä prepracovanosť v detailoch a cel-
ková silueta jednotlivých modelov, v neposlednom rade ko-
lekcia ako celok bola vyvážená a presvedčivá. Držiteľka titulu 
získala priestor na prezentáciu tejto víťaznej kolekcie v mód-
nej prehliadke Móda Laugarício 2006,  priestor na prezentáciu 

kolekcie na me-
dzinárodnom 

veľtrhu Styl  
v Brne vo fe-
bruári 2007 

(bezplatne) 
a vybrané 

modely z víťaz-
nej kolekcie bu-
dú prezentované 
v mediálnej 
kampani veľtrhu 

Trenčín mesto módy 2008. Redakcia časopisu Móda Revue 
spolu s usporiadateľom veľtrhu pripravila ďalší ročník súťaže 
Top Trend. Hlavným kritériom pri hodnotení prihlásených 
exponátov bola módnosť tovaru s prihliadnutím na vhodnosť 
použitého materiálu a kvalitu krajčírskeho spracovania. Sna-
hou organizátorov súťaže bolo podporiť výrobu alebo dovoz 
takých výrobkov, ktoré spĺňajú atribúty svetových módnych 
trendov. Nešlo tu len o motiváciu vystavovateľov, aby kládli 
pri výbere alebo zhotovovaní dôraz na módnosť tovaru, ale aj 
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o to, aby si zabezpečovali profesionálnu prestíž.  V súťaži Top 
Trend, ktorú hodnotila komisia - akad. maliarka Iveta Lede-
rerová za časopis Móda Revue, majiteľ vydavateľstva Expo  
Group, s.r.o. Ing. Kamil Chmelár a  Jana Částková z pražskej 
módnej agentúry D-club. Cenu Top Trend 2006 získala firma 
Ozeta Neo, a.s. Trenčín s pánskym oblekom EGGO. Cenu 
Top Trend 2006 prevzal zástupca firmy z rúk generálneho 
riaditeľa  Výstaviska TMM, a.s.  Ing. Emila Dobiáša  a šéf-
redaktorky časopisu Móda REVUE Mgr. Dariny Vittekovej na 
slávnostnom otvorení veľtrhu.  Slávnostné otvorenie veľtrhu 
bolo spojené s módnou prehliadkou Móda Laugarício, na kto-
rej sa prezentovali tohtoroční víťazi súťaže Módny tvorca 
roka a Top Styl Designer Brno. Počas módnej prehliadky sa 
ďalej predstavili firmy Ozeta Neo a.s. Trenčín, Modex a.s. 
Žilina a nové trendy v koženej a kožušníckej konfekcii 
odprezentovala Asociácia kožušníkov Slovenska. Cieľom or-
ganizátora Výstaviska Trenčín mesto módy je naďalej za-
chovať odborný charakter veľtrhu prostredníctvom udržia-
vania úzkej spolupráce s odbornými garantmi - Asociáciou 
textilného a odevného priemyslu SR, Slovenskou obchodnou a 
priemyselnou komorou a Asociáciou kožušníkov Slovenska, 
ktorí sa aj tentoraz výraznou mierou podieľali na príprave 
odborných podujatí k jesennej časti veľtrhu. Počas prvého dňa 
veľtrhu mali návštevníci odborného semináru „Módne 
trendy“ jedinečnú príležitosť dozvedieť sa od poprednej 
českej módnej návrhárky a akademickej maliarky Niny 
Provaan Smetanovej, ktoré farby, strihy a materiály budú 
sprevádzať budúcu sezónu a čo by určite nemalo chýbať v 
našom šatníku. „Národný referenčný rámec na roky 2007 – 
2013“ bol názov ďalšieho odborného seminára, ktorý viedol v 
druhý deň veľtrhu Ing. Štefan Adamec, odborník na vzťahy s 
inštitúciami Európskej únie a implementáciu štrukturálnych 
fondov. V posledný deň odborného sprievodného programu 
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patril semináru s neustále aktuálnou témou „Slovenský a čes-
ký textilný priemysel a obchod vo svetle dovozov z Ázie“, 
ktorý pre odbornú verejnosť pripravil šéfredaktor časopisu 
TextilŽurnál PhDr. Michal Korol. Nahliadnuť na svetové 
móla prostredníctvom videoprezentácie a oboznámiť sa s 
najnovšími trendmi v oblasti strihov, farieb, materiálov si náv-
števníci prezreli v expozícii Fórum Trendov Jany Částková, 
vedúcej módneho D-clubu „Time for fashion“. Počas veľtrhu 
budú už neodmysliteľne prebiehali denné módne prehliadky, o 
ktoré je neustále veľký záujem. 

Vlastné poznámky 
 

   Priestor v okolí hypermarketu Tesco sa v blízkej budúcnosti 
premení na trenčiansky shopping park nielen s miestnym, ale 
s regionálnym významom. V týchto dňoch úspešne  postupujú  
stavebné práce obchodných reťazcov, ktoré by chceli ešte pred 
Vianočnými sviatkami sprístup-
niť zákazníkom predajňu Asko 
Nábytok, Big Box  Schopping 
Center a Elektrodom Nay. 
Prípravné stavebné práce ob-
chodného centra typu Baumax 
štartujú aj pri čerpacej stanici 
Esso. Samospráva tieto inves-
tičné aktivity víta. „Je dobré, že 
to bude v jednej lokalite vybu-
dované. Ľahšie sa potom dobu-
dováva infraštruktúra a všetky 
veci s tým súvisiace,“ uviedol 
trenčiansky primátor Ing. Bra-
nislav Celler. V budúcom roku by malo oproti tomuto areálu 
pribudnúť ďalšie veľké nákupné centrum na území väčšom 
ako má dnešné Tesco aj s priľahlými pozemkami. „Projekt 
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veľkého obchodného centra má svojich developerov v podobe 
skupiny, ktorá v Čechách realizovala podobné zámery. Ani 
oni dnes ešte nevedia prezentovať všetkých budúcich klientov, 
ale investorov majú vytipovaných a rokovania s nimi vstupujú 

do záverečnej fázy,“ 
dodal Ing. Branislav 
Celler. Súčasťou toh-
toročných investič-
ných akcií bude aj re-
konštrukcia okružnej 
križovatky na prístu-
povej komunikácii k 
hypermarketu Tesco. 
Areál obchodného 
centra bude mať zvý-
šené nároky na do-
pravné napojenie 
osobnej automobilovej 
dopravy pre návštev-
níkov a zamestnancov, 
nákladnej automobilo-
vej dopravy pre záso-
bovanie z cesty II/507 
cez jestvujúcu pripo-

jovaciu komunikáciu k hypermarketu Tesco. Účelom rekon-
štrukcie je preto posun okružnej križovatky  približne o 135 m 
do novej centrálnej polohy medzi Big Box a Tesco. Projekt 
predpokladá aj využívanie jestvujúcej okružnej križovatky a 
prístupovej komunikácie k areálu Tesco. Počas rekonštrukcie 
sa motorizovaní návštevníci i autobusy mestskej hromadnej 
dopravy bez problémov musia dostať na parkovisko Tesca. 
Predajňa Asko Nábytok bude situovaná na zelenom pries-
transtve medzi hypermarketom Tesco a štátnou cestou 2/507, 
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vedúcou z Trenčína k Trenčianskej Turnej. Objekt bude 
funkčne aj dopravne napojený na jestvujúcu štruktúru areálu 
Tesco. S hypermarketom ho prepojí spojovací kŕčok, aby bolo 
možné prechádzať suchou nohou z jedného objektu do dru-
hého. Bude napojený na jestvujúce dopravné usporiadanie 
areálu zásobovacou komunikáciou zo zadnej strany a na 
základe vzájomnej dohody využije rezervné parkovacie miesta 
patriace Tescu. Predajná a skladovacia hala jednopodlažného 
objektu s vloženým medzistropom v predajnej a administratív-
nej časti bude mať pôdorys nepravidelného päťuholníka. 
Hlavný vstup, ktorý vytvorí základnú dominantu objektu je 
situovaný do jestvujúceho parkoviska hypermarketu Tesco. 
Big Box Shopping Center je stavbou trojuholníkového tvaru 
medzi štátnou cestou B 2/507 zo severovýchodu, železničnou 
traťou zo západu a areálom hypermarketu Tesco z juhu, bude 
umiestnená v okrajovej časti Trenčína v lokalite Belá. Parko-
visko pre návštevníkov spolu so vstupným priečelím  hlav-
ného objektu – obchodného centra, bude  obrátené k hlavnej 
prístupovej ceste B 2/507. Jeho architektúra je daná jednotným 
stavebným systémom a dizajnom, určeným stavebníkom pre 
všetky obchodné prevádzky tejto obchodnej siete. Je to 
jednopodlažný halový objekt, výrazne obdĺžnikového tvaru, 
s plochou strechou. V priečnom smere je rozdelený na jedno-
tlivé obchody, so samostatnými vstupmi pre návštevníkov 
v hlavnom priečelí a samostatnými vstupmi pre zamestnancov 
a zásobovanie zo zadnej strany. Dominantným architekto-
nickým prvkom bude vertikálne členená, celoplošná presklená 
stena hlavného priečelia, s výraznými portálmi vstupov, na 
ktorých budú umiestnené logá jednotlivých predajcov. Elek-
trodom Nay vyrastie v susedstve hypermarketu Tesco. Oddelí 
ich vnútroareálová prístupová a zásobovacia komunikácia. 
Predajnú plochu bude okrem prízemia tvoriť interiérovým 
schodiskom prístupné vložené poschodie. Celý areál NAY 
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bude po ukončení stavebných prác upravený zeleňou a do-
plnený o prvky drobnej architektúry a informačného grafic-
kého systému. Dominantu prístupu budú dotvárať 3 vlajkové 
stožiare a reklamný pylón. Farebné riešenie fasády bude  kom-
bináciou tradičných odtieňov Nay – bielej, modrej a svetlo 
sivej. Neoddeliteľnou súčasťou architektonicko-výtvarného 
dotvorenia výrazu fasád bude vonkajšie osvetlenie objektu 
a okolia, ako aj celkový grafický design reklamného systému 
– bilboardov. 

Info Trenčín 28.09.2006 
Pomocná evidencia 558/1/06   

  
Trenčín opäť privítal odborníkov z oblasti elektrotechniky, 

elektroniky a energetiky.  Od 10. do 13. októbra 2006 sa 
v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto mó-
dy uskutočnil už 12. ročník medzinárodného 
veľtrhu Elo Sys, na ktorom sa predstavilo 
334 vystavovateľov na celkovej ploche 
16.110 m2. Veľtrh otvoril vedúci Úradu 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej repu-
bliky Ing. Dušan Vojtech. Vo svojom prí-

hovore zvýraznil, že organizátorom sa podarilo prilákať na 
výstavu enormný veľký počet vystavovateľov, ktorý dosiahol 
číslo 334. I to je znakom toho, že elektrotechnika, energetika 
a jeho príbuzné odvetvia majú nezastupiteľné miesto v hospo-
dárstve Slovenskej republiky. Za Zväz elek-
tronického priemyslu vystúpil Ing. Peter 
Kolárik dvanástimi rokmi pri zrode veľtrhu, 
ktorý dosiahol mimoriadnu odbornú i laickú 
návštevnosť. To však nie náhoda, lebo elek-
trotechnický priemysel patrí medzi najdyna-
mickejšie odvetvia, ktoré sa na Slovensku 
rozvíjajú. Potvrdzujú to i tržby, ktoré Ing. Peter Kolárik 

Ing. Dušan Vojtech 



 352 

vzrástli o 45 % a zamestnanosť, ktorá je viac ako 60.000 za-
mestnancov. Za obdobie posledných päť rokov vzrástol počet 
zamestnancov o 20.000. Dekan Fakulty elektrotechniky a in-
formatiky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave 
doc. Ing. František Janíček vyjadril myšlienku, že elek-
trotechnika a informatika budú v budúcnosti hýbať svetom. Na 
veľtrhu ho prekvapilo, že vo výstavných expozíciach je veľa 
mladých ľudí, absolventov technických univerzít. Účastníkov 
pozdravili a privítali predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a primátor Mesta Tren-
čín Ing. Branislav Celler a v závere generálny riaditeľ Výs-
taviska Trenčín mesto módy Ing. Emil Dobiaš. Veľtrh Elo 
Sys sa počas uplynulých 11 rokov vyprofiloval na najväčšie a 
najvýznamnejšie podujatie svojho druhu na Slovensku. 
Každoročne prekonáva svoje vlastné rekordy a porovnaním s 
minulým rokom zaznamenali organizátori opäť nárast počtu 
vystavovateľov o 13% a obsadenej výstavnej plochy o 5%. 
Avšak nielen štatistické čísla sú dôkazom neustále rastúceho 
záujmu o veľtrh Elo Sys, ale predovšetkým účasť takmer všet-
kých najdôležitejších firiem pôsobiacich v tomto odvetví. 
Novinky v elektroenergetike, silnoprúdovej elektrotechnike, 
osvetľovacej technike, elektronike, telekomunikačnej a rá-
diokomunikačnej technike, výpočtovej technike, meracej a 
regulačnej technike, elektrotechnických materiáloch, elektro-

inštalácii, energetike a vykurovaní, signali-
začnej a zabezpečovacej technike tento rok 
sa predstavilo popri slovenských vystavo-
vateľoch aj 84 zahraničných vystavova-
teľov z Českej republiky, Poľska, Nemecka 
a Rakúska. Záštitu nad veľtrhom prevzalo 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej repu-
bliky. Veľkú zásluhu na dnešnej vysokej 

úrovni veľtrhu Elo Sys majú aj odborní garanti – Fakulta 
doc. Ing. Peter Janíček 
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elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej 
republiky, Slovenský elektrotechnický zväz, Cech elektro-
technikov Slovenska a Slovenské elektrárne a.s., ktorí každo-
ročne vynakladajú veľké úsilie pri príprave bohatého odbor-
ného sprievodného programu.  K veľtrhu Elo Sys už neod-
mysliteľne patria súťaže „Elektrotechnický výrobok roka“, 
„Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys“,„Konštruktér 
roka“ a „Unikát roka“, ktoré vyhlasuje Zväz elektrotech-
nického priemyslu Slovenskej republiky. Talentovaná mládež 
si zmerala sily na Celoslovenskom finále súťaže mladých 
elektronikov, ktoré pripravila Slovenská spoločnosť elektro-
nikov. Výsledky súťaže, do ktorej sa prihlásilo 15 firiem s 19 
výrobkami, vyhlásil vedúci katedry merania Fakulty elektro-
techniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave prof. Ing. Igor Smieško, PhD. a ceny odovzdávali 
oceneným spolu s Ing. Petrom Kolárikom :  
Elektrotechnický výrobok roka 2006  
1. Výrobok : Energeticky úsporný trojfázový olejový dis-

tribučný transformátor   s medeným vinutím 
    Prihlasovateľ : BEZ Transformátory, a.s., Bratislava 
    Cenu prevzal Ing. 

Jozef Lukáč, ria-
diteľ vývojového 
oddelenia firmy 

2. Výrobok : Navi-
gačná, monitoro-
vacia, komunikač-
ná a multimediál-
na jednotka  
AM04-DeLuxe 
Prihlasovateľ : 
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RMC s.r.o. Nová Dubnica a ANDIS spol. s r.o., 
Bratislava 
Cenu prevzal riaditeľ spoločnosti Ing. Roman Kukuča. 

3. Výrobok : Prúdový chránič so vstavanou ochranou PFI  
    Prihlasovateľ : SEZ Krompachy a.s., Krompachy 

Cenu prevzala obchodná riaditeľka firmy Ing. Anna Brú-
tovská. 
Najúspešnejší exponát veľtrhu Elo Sys 2006 

1. Exponát : Nový 
dizajn radu Galea 
TM Life, systém 
ovládania inštalá-
cie „In One By 
Legrand“ 
Prihlasovateľ : 
Legrand Sloven-
sko s.r.o. 
Cenu prevzal Ing. 
Peter Vicen 

2. Exponát : Skriňový frekvenčný menič Sinamics S120 
Cabinet Modules 
Prihlasovateľ : Siemens s.r.o., Bratislava 
Cenu prevzal technický riaditeľ spoločnosti Ing. Vladimír 
Slezák. 

3. Exponát : QIS – Monitorovací systém kvality elektric-
kej energie 

    Prihlasovateľ : ZTS Elektronika SKS s.r.o. 
    Cenu prevzal technický riaditeľ spoločnosti Ing. Marián 
Brúsil. 
Konštruktér roka 2006  
1. Ivan Feňo, PhD. za vytvorenie AC/DC FRONT-END    
    FXP  1800-48 
    Prihlasovateľ :  Power-One, s.r.o., Dubnica nad Váhom   
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2. Ing. Peter Krajčovič a Ing. Dušan Kravec za vytvorenie  

Systému pre automatizované zaslepovanie teplovýmen-
ných rúrok  parogenerátorov PG-440 ZOK-PG 04 

Prihlasovateľ :  VUJE a.s., Trnava 
Unikát roka 2006 
Zvodič prepätia PU II C Weidmüller 
Prihlasovateľ : KIWA, spol. s r.o., Nitra 
Súťaž o najkrajšiu expozíciu EloSys 2006 

 Trojčlenná hodnotiaca komisia pod vedením akademického 
sochára Igora Mosného určila toto poradie expozícií : 
1. miesto expozícia firmy : DNA Slovakia s.r.o. Nové 

Zámky  
2. miesto  expozícia firmy : Ensto Czech s.r.o. Praha  
3. miesto expozícia firmy : NIKO Slovakia s.r.o. Bratislava  

 
Svoje už nezastupi-

teľné miesto v sprie-
vodnom programe 
veľtrhu mala konfe-
rencia pod názvom 
„Elektrotechnika 
a informatika“, kto-
rej iniciátorom a od-
borným garantom bo-
la Fakulta elektro-
techniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave. Po tretíkrát sa uskutočnila aj konferencia Cechu elek-
trotechnikov Slovenska. Sprievodný program doplnila panelo-
vá diskusia poriadaná Slovenským elektrotechnickým zväzom, 
Seminár znalcov elektrotechnických odborov a firemné se-
mináre spoločností ComLux spol. s r.o. Bratislava, Elcom 
Group s.r.o. Trenčín a ControlTech s.r.o. Trnava. Novinkou na 
tohtoročnom veľtrhu Elo Sys budú Dni mobilnej robotiky, 
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ktoré prvýkrát pripravila Fakulta elektrotechniky a informa-
tiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  

Vlastné poznámky 
 
V  období posledných dvoch týždňov, v ktorom sme boli 

v Trenčíne svedkami odovzdania do užívania športového 
areálu na Juhu a ihriska s umelou trávou v Kubre, vo víre 

týchto udalostí ako-
si zaniklo, že naj-
mladší občania sí-
dliska Pred polom 
v Trenčíne so svo-
jimi rodičmi priví-
tali postavenie no-
vého detského ihris-
ka. V lúčoch októ-
brového slniečka pri 
našej návšteve det-
ského ihriska na 

pravé poludnie sme stretli šantiaceho len štvorročného Pede-
rika Faltýnka v sprievode starého otca Jozefa Szikarda, kto-
rý nám pri rozhovore povedal, že má radosť z tohto nového 
prepotrebného zariadenie pre deti. O tom, že z nového ihriska 
majú radosť, potvrdil aj náhodne blízko stojaci obyvateľ sí-
dliska Ing. Pavol Chrastina, keď povedal „poobede je tu  detí 
ako maku“. 

Vlastné poznámky 
 
Na tlačovej konferencii Leteckých opravovaní v Trenčíne 

dňa 19. októbra 2006 informoval ich generálny riaditeľ Peter 
Mikle-Barát o zámere zaviesť výrobu štvormiestneho lietadla 
Orka z dielne poľskej firmy Marganski & Myslowski Zaklady 
Lotnicze v roku 2007. V prvom roku by vyrobili 12 lietadiel, 
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potom každý rok 50 kusov. Projekt by priniesol 50 až 80 pra-
covných miest. Vyžiadal by si investície do modernizácie 
niektorých technológií v opravovniach a zaučenia ľudí. 
Rozhodnutie bude známe do konca tohto roka. Lietadlo je po-
dľa Mikleho-Baráta certifikované a je oň záujem z amerického 
trhu, Afriky a Saudskej Arábie. Je snahou ponúknuť ho aj 
európskym klientom a Ministerstvu vnútra Slovenskej repu-
bliky, ktoré bude mať za úlohu ochranu schengenskej hranice 
s Ukrajinou. Orka je konkurencie schopné lietadlo. Jeho pre-

vádzkové nákla-
dy sú asi o dve 
tretiny nižšie v 
porovnaní s vr-
tuľníkom. Má 
dolet 1.500 kilo-
metrov, vydrží 
vo vzduchu päť 
hodín, dokáže aj 
postáť na mies-
te. Lietadlo mô-

že bezpečne doplachtiť aj keby vypadli oba motory. Zatiaľ sú 
vyrobené 4 kusy lietadla, sériová výroba sa začne na budúci 
rok. Podľa Mikleho-Baráta by lietadlo Orka vyrobená v Tren-
číne cenovo dokázala konkurovať lietadlám rakúskej spo-
ločnosti Diamond Aircraft. Keby sa spustila výroba v Tren-
číne, vieme zísť na 320.000 USD  za kus. Letecké opravovne 
v Trenčíne by vyrábali podvozok, montovali elektrickú inšta-
láciu a vykonávali záverečnú montáž. Vyrábali by sme tie 
časti, v ktorých sme najväčší odborníci a mali by sme na sta-
rosti marketing a predaj. Projekt Orka by mal byť prvým 
krokom k vybudovaniu leteckého priemyselného parku v 
Trenčíne. Predrokované sú obrovské projekty, ktoré by mali 
priniesť mestu  Trenčín a regiónu nové pracovné príležitosti, 
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ale pokiaľ niečo nie je podpísané, tak je to vo hviezdach,“ 
uviedol Mikle-Barát. Podľa jeho slov nemenovaná letecká 
spoločnosť, s ktorou opravovne rokujú, má zámer v Trenčíne 
vybudovať veľké servisné centrum pre všetky svoje lietadlá 
typu Boeing a Airbus, čo by prinieslo pre 400 až 500 pracovné 
príležitosti. Pre nové investície majú opravovne k dispozícii 
plochu takmer 160 000 m2. 

www.Sme.sk 20.10.2006 
 
Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH a riaditeľa firmy Strabag Ing. Vladimír Zajac po-
klepali kladivkom základný kameň výstavby Priemyselného 
parku „Bratislavská 2. Trenčín“.  Z následnej tlačovej konfe-
rencie vyplynulo, že : 
- investorom priemyselného parku je Mesto Trenčín; 
- rozloha priemyselného parku je viac ako 110 ha; 

- projektovú dokumentáciu 
zhotovil Keramoprojekt 
Trenčín a dodávateľom sta-
vebných prác je firma Stra-
bag Bratislava; 

- začiatok prvej etapy začína 
poklepaním základného 
kameňa; 

- prvá etapa bude ukončená 
v januári 2007, v rámci 
ktorej bude vybudovaná 
základná infraštruktúra, 
čím sa rozumejú prístupo-
vé cesty s asfaltovým 
betónom a cementobetó-

nom; 
zľava – Ing. B. Celler, Ing. V. Zajac a MUDr. P. Sedláček, MPH 
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- finančné prostriedky v objeme 90 miliónov Sk Mesto Tren-
čín získalo z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republi-
ky; 

- ďalšie finančné prostriedky na budovanie inžinierskych sietí 
v celkovom objeme 200 miliónov Sk Mesto Trenčín chce 
získať prostredníctvom agentúry Sario z európskych štruk-
turálnych fondov; 

- výkup pozemkov predstavuje zhruba ďalších 300 až 350 
miliónov Sk; 

- v súčasnosti je zmluvne potvrdených 60 ha z predpokla-
danej plochy, patriacich Slovenskému pozemkovému fondu 
a urbariátu; 

- zatiaľ je podpísaných päť zmlúv o budúcej zmluve s poten-
cionálnymi investormi a s ďalšími siedmymi je mesto v 
rokovaní; 

- perspektívne sa predpokladá s dvetisíc a tritisíc pracovnými 
miestami; 

- cieľom je prilákať investorov hľadajúcich sofistikovanejšiu 
pracovnú silu. Jednou z ich je spoločnosť Johnson Controls, 
ktorá vo svojom vývojovom centre v súčasnosti zamestnáva 
300 ľudí; 

Vlastné poznámky 

Cestovný poriadok, ktorý vydalo Mesto Trenčín a spoloč-
nosť Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 19. augusta 
2006, vyvolal nevôľu u občanov mesta Trenčín. Mesto Tren-
čín sa preto  rozhodlo zmeniť cestovný poriadok a zadalo jeho 
vypracovanie Výskumnému ústavu dopravnému v Žiline. Ako 
uviedol viceprimátor Ing. Anton Boc, „dôvodom zmeny bola 
snaha o optimalizáciu mestskej hromadnej dopravy“. Podľa 
Ing. Antona Boca nový cestovný poriadok vyplynul z takmer 
mesiac trvajúceho prieskumu, počas ktorého sa sledovala vy-
ťaženosť jednotlivých spojov a liniek cestujúcimi v pracov-
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ných dňoch, v časoch špičiek, počas víkendov a prázdnin. 
„Bola snaha súčasný stav optimalizovať na stav vozového 
parku, ktorý je využívaný mestskou hromadnou dopravou, aby 
bola využitá obsaditeľnosť, zabezpečené pohodlie cestovania a 
dodržaná presnosť cestovného poriadku. Občania však s no-
vým cestovným poriadkom neboli spokojní. Najmä v okra-
jových častiach mesta, napríklad 
v mestskej časti Opatová, bolo s cie-
ľom nápravy zvolané aj verejné zhro-
maždenie. Na podnet poslankyne Jan-
ky Fabovej, ktorý predložila na za-
sadnutí mestského zastupiteľstva           
25. augusta 2006, sa problémom za-
čalo zaoberať aj Mesto. Primátor Ing. 
Branislav Celler preto ustanovil pos-
laneckú komisiu, ktorá zaznamená-
vala pripomienky občanov. Do ter-
mínu uzávierky prišlo takmer 400 pri-
pomienok. Komisia vzala do úvahy 175 podnetov, ktoré sa 
objavia v novom cestovnom poriadku, ktorý bola súčasťou 
Trenčianskych novín a dvojtýždenníka Info Trenčín.  

Vlastné poznámky 
 
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín uviedlo aj 

tento rok v dňoch 25. až 27. októbra 2006 do života nový 
výstavnícky titul Agro – Tech 2006, na ktorom sa na celkovej 
ploche 4.450 m2 predstavilo 46 vystavovateľov zo Slovenska, 
Českej republiky a Rakúska. Tentoraz sa výstavisko rozhodlo 
načrieť do oblasti poľnohospodárstva, ktoré zamestnáva tak-
mer polovicu obyvateľov na svete, aby zabezpečilo potraviny 
pre obyvateľstvo, suroviny pre potravinársky a ľahký prie-
mysel prostredníctvom pestovania kultúrnych rastlín a chovu 
hospodárskych zvierat. Presnejšie povedané rozhodli sa vyt-
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voriť úzko špecializované podujatie venované agrotechnike, 
ktorá významnou mierou ovplyvňuje práve dynamiku rozvoja 
poľnohospodárstva. Projekt výstavy sa realizoval v úzkej 
kooperácii so Združením výrobcov a predajcov pôdohospo-
dárskej techniky v Slovenskej republike – Agrion, ktoré sa 
stalo odborným garantom tohto nového výstavného podujatia. 
Hlavným predpokladom úspešnosti každého špecializovaného 
podujatia, teda aj tohto veľtrhu bol kvalitný sprievodný pro-
gram, ktorý Výstavisko Trenčín mesto módy pripravilo v 
spolupráci s Mechanizačnou fakultou Slovenskej poľnohospo-
dárskej univerzity v Nitre, Ministerstvom pôdohospodárstva 
Slovenskej republiky, Združením Agrion a Združením pre 
poľnohospodársku biomasu AgrobioEnergia. V priebehu troch 
dní mala odborná verejnosť možnosť zúčastniť sa seminárov 
zameraných na témy : 
- „Využitie poľnohospodárskej biomasy na energetické 

účely“,  
- „Súčasné trendy technických a technologických systémov v 

rastlinnej výrobe“,  
- „Súčasné trendy technických a technologických systémov v 
živočíšnej výrobe“,  

- „Lisovanie olejnatých semien z repky a slnečnice“,  
- „Poskytovanie podpôr (dotácií) v agrosektore“,  
- ako aj prezentácie „Program rozvoja vidieka Slovenskej 

republiky na obdobie 2007 - 2013  (podporné mechanizmy 
nákupu poľnohospodárskej techniky)“. 
Vlastné poznámky 
 
Trenčianske letecké opravovne majú od 3. novembra 2006 

nového generálneho riaditeľa, keď doterajšieho riaditeľa Ing. 
Petra Mikleho-Baráta na riaditeľskej stoličke vystriedal Ing. 
Dušan Rychtárik, ktorého vymenoval minister obrany Slo-
venskej republiky František Kašický. „Nový riaditeľ bol me-
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novaný na zasadnutí valného zhromaždenia. Navyše sa 
vyskytli aj problémy s opravami leteckej techniky,“ infor-
moval hovorca ministerstva obrany Slovenskej republiky Vla-
dimír Gemela. Odvolaný riaditeľ Ing. Peter Mikle-Barát pred 
nedávnom vyhlásil, že letecké opravovne sú zdravou a kon-
kurencieschopnou firmou, čo povedal to pred novinármi pri 
prezentácii nového lietadla Orka, ktoré by mali v Trenčíne 
vyrábať v spolupráci s poľským investorom. Taktiež sa netajil 
ambíciou vybudovať na Považí letecký priemyselný park, 
v ktorom by malo vyrásť servisné centrum, pre lietadlá firiem 
Boeing alebo Airbus. Letecké opravovne v Trenčíne sú v 
stopercentnom vlastníctve Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky. Členmi predstavenstva za ministerstvo obrany sú 
Miroslav Widemann a Marcela Fabianová. Šéfom dozornej 
rady sa stal Marek Nemeček. Odvolaný riaditeľ Peter Mikle-
Barát stál na čele podniku od decembra minulého roku, keď 
ho do funkcie vymenoval vtedajší minister obrany Ing. Juraj 
Liška.  

Trenčianske noviny 22.11.2006  
Pomocná evidencia 686/2/06 
 
Od 4. novembra 2006 v Trenčíne čiastočne uzavreli cesta 3. 

triedy v úseku medzi čerpacou stanicou ESSO a okružnou 
križovatkou pod sídliskom 
Juh. Dôvodom sa stala výs-
tavba ďalšej okružnej križo-
vatky v rámci stavby ob-
chodného centra Baumax. V 
smere od čerpacej stanice ku 
križovatke pod Juhom bude 
až do predpokladaného ukon-
čenia výstavby, t.j. do 25. no-

vembra 2006 jednosmerná premávka. Opačný smer bol nas-
kruhový objazd a v pozadí rozostavaný objekt Baumaxu 
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merovaný po Soblahovskej ulici na križovatku pri Kera-
moprojekte, ďalej na Legionársku ulicu ku križovatke so 
svetelnou signalizáciou na Električnej ulici. V rámci tohoto 
presmerovania bude pozmenená aj činnosť cestnej svetelnej 
signalizácie na križovatke ulíc Legionárska a Električná. 

Info Trenčín 09.11.2006  
Pomocná evidencia 650/1/06 
 

Slávnostné otvorenie troch špecializo-
vaných výstav – 7. ročníka výstavy o kul-
túre bývania Stavba – Dom – Nábytok, 
12. ročníka výstavy skla, svetelnej tech-
niky, keramiky a bižutérie Glass Salón 
a 5. ročníka výstavy kameňopriemyslu 
a geológie Kamenár sa uskutočnili dňa 
16. novembra 2006 v areáli Výstaviska 
Trenčín mesto módy. Po privítaní hostí 

moderátorom Antonom Šeptákom sa postupne prihovorili 
k hosťom výstavy predseda Slovenského živnostenského zv-
äzu Ing. Peter Masár, predseda Cechu kamenárov Slovenska 
Ján Krtík a predseda Predstavenstva Trenčianskej regionálnej 
obchodnej a priemyselnej komory Ing. Štefan Bratko, ktorí 
pozvali na návštevu expozícií jednotlivých vystavovateľov 
a zaželali príjemný pobyt v Trenčíne. V závere slávnostného 
otvorenie výstav bol oznámený výsledok súťaže „O najlepší 
výrobok výstavy Kamenár 2006“ : 

- v kategórii stroje a zariadenie bola hlavná 
cena udelená výrobku – Pieskovací stroj 
od firmy WEHA CZ s.r.o. z Pelhřimova, 
ktorého prínosom je minimalizácia praš-
nosti pracovného prostredia; 

- v kategórii kamenárske výrobky bola ude-
lená hlavná cena výrobku – Žulová ku-

zástupca firmy WEHA CZ s.r.o. Pelhřimov 

zástupca Kamenárstva Klieštik s.r.o. 
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chynská doska od firmy Kamenástvo Klieštik s.r.o. z Čad-
ce, ktorého prínosom je využiteľnosť pre nábytkársky prie-
mysel  a rovnaký podiel ručnej a strojovej práce. 
Vlastné poznámky 
 
V Trenčíne do slávnostného šatu iluminácie po zotmení od 

20. novembra 2006 boli odeté viaceré objekte v historickom 
jadre mesta – piaristický kostol, židovská synagóga, morový 
stĺp a Galéria M. A. Bazovského. Na návrhoch iluminácie 
týchto objektov sa podieľali poprední slovenskí odborníci 
v danej oblasti, pričom jedným z hlavných aspektov bola, čo 
najnižšia finančná náročnosť jednotlivých riešení bez dopadu 

na kvalitu. Kvalitu ilu-
minácie zabezpečuje jej 
realizácia moderným 
spôsobom, aby objekty 
boli jasne viditeľné z 
väčšej vzdialenosti. 
Odraz svetla nespôsobu-
je vedľajšie vplyvy. Ilu-
mináciu dodávateľským 
spôsobom zrealizovala 
firma Siemens na zákla-

de zmluvy z roku 2003, ktorou jej bola zverená prevádzka a 
údržba verejného osvetlenia a svetelnej signalizácie v celom 
meste Trenčín. Táto firma prvej etape rekonštrukcie v roku 
2004 vymenila všetky žiarovky na pouličných lampách za 
úsporné, čo predstavuje investíciu zhruba 39 miliónov Sk. 
Takisto kompletne zrekonštruovala svetelnú signalizáciu v 
celom meste, čo stálo 9 miliónov Sk. Rekonštrukcia pokračuje 
druhou etapou, počas ktorej Siemens zrekonštruováva a vy-
menia osvetľovacie stožiare a telesá. V rámci tejto etapy vy-
buduje firma viacero obojstranne žiarovo-pozinkovaných sto-
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žiarov, vrátane medzi stožiarového káblového rozvodu napo-
jeného zo stožiara verejného osvetlenia. Stožiare budú osade-
né do nových monolitických stožiarových základov. V Tren-
číne pribudne viac ako 110 nových svetelných stožiarov. Celú, 
takmer 150-miliónovú investíciu, financuje Siemens a mesto 
Trenčín bude túto sumu splácať do roku 2017. Ide o výhodný 
spôsob financovania, bez úrokov a poplatkov. Mesto ušetrí i 
na výmene žiaroviek a zníženej spotrebe elektrickej energie a 
to 2,5 až 3 milióny Sk ročne. Navyše Siemens zabezpečí až 98 
% svietivosť, zatiaľ čo predtým v meste svietilo iba 60 až 70 
% lámp, zhodnotil spoluprácu so Siemensom primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. 

Pomocná evidencia 701/1/06 
 
Výstavba druhého cestného mosta v Trenčíne sa začne v 

roku 2007 s predpokladaným ukončením najneskôr v roku 
2010. Náklady si vyžiadajú 1,5 miliardy Sk. Podľa slov pri-
mátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera na základe 
rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slo-
venskej republiky bude investorom stavby Slovenská správa 

ciest, ktorá má túto 
stavbu v pláne in-
vestícii. Túto skutoč-
nosť potvrdilo aj sta-
novisko ministra Ing. 
Ľubomíra Vážneho 
o pokračovaní prác 
smerujúcich k rea-
lizácii mosta v uvá-
dzaných termínoch. 
Jediný cestný most 
cez rieku Váh 

v Trenčíne kapacitne nestačí. Je už v rokoch, keď by mal 
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prejsť generálnou rekonštrukciou. Doprava je pri dopravnej 
nehode na hlavnom ťahu cez mesto ľahko zraniteľná. Na dru-
hý most je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Je vy-
pracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, dokumen-
tácia pre štátnu expertízu a dokumentácia pre ponuku, podľa 
ktorej sa robí verejná súťaž na dodávateľa stavby. Most bude 
nadväzovať na diaľničný privádzač, situovaný približne dva 
kilometre južne od už stojaceho mosta. Začiatok trasy je na 
konci diaľničného privádzača za križovatkou s cestou 1/61 za 
mostami. Trasa pokračuje priemyselnými areálmi v mestskej 
časti Zámostie k Biskupickému kanálu a k Váhu, ktorá križuje 
pod haťou Trenčianske Biskupice. Za riekou Váh trasa 
obchvatu križuje Biskupickú ulicu, vedie pozdĺž areálu 
Leteckých opravovní Trenčín a križuje Legionársku ul., 
železničnú trať Trenčín -Topoľčany a cestu 2/507, kde končí 
pri čerpacej stanici. Celková dĺžka trasy meria 2,4 kilometra. 
Druhý cestný most je zároveň prvou etapou výstavby 
juhovýchodného obchvatu mesta, ktorý bude ďalej viesť pod 
sídliskom Juh, poza lesopark Brezina cez alebo popri 
muničnom sklade a s vyústením v mestskej časti Kubra, kde sa 
pripojí na cestu 1/61. V roku 2007 bude vypracovaný projekt 
pre územné rozhodnutie s definitívnym určením polohy cesty 
voči muničnému skladu. Koncom roku 2007 alebo začiatkom 
roku 2008 by malo byť schválené územné rozhodnutie a 
potom by sa mala vypracovať dokumentácia pre stavebné 
povolenie. Investorom tejto etapy by mal byť na základe 
rokovaní Trenčiansky samosprávny kraj, pretože to bude cesta 
2. kategórie, ktorá bude v jeho správe a na ktorú bude môcť 
žiadať peniaze z Európskej únie. 

Vlastné poznámky 
 

Podnikatelia z Trenčianskeho kraja sa zúčastnili aj snemu 
Združenia podnikateľov Slovenska 10. novembra 2006 v 
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Bratislave. Delegáti volili prezidenta združenia a stal sa ním 
opäť Ján Oravec. Na zasadnutí Krajskej rady Združenia pod-
nikateľov Slovenska Trenčín, ktoré sa uskutočnilo 21. no-
vembra 2006, sa zúčastnil prezident Dexia banky Slovensko 
Ing. Pavol Ďuriník. V rámci programu debatoval s tren-
čianskymi podnikateľmi o situácii v bankovom sektore Slo-
venskej republiky, najmä o príprave a dopade zavedenia eura 
od 1. januára 2009 a dopade na podnikateľov a obyvateľstvo.  

Trenčianske noviny 29.11.2006 
Pomocná evidencia 692/2/06 
 
Výstavisko Trenčín mesto módy, a.s. Trenčín otvorilo v 

dňoch  1. až 2. decembra 2006 brány 2. ročníka medzinárodnej 
výstavy vína, vody a destilátov Vinum Laugarício, ktorú len 
v roku 2005 prvýkrát uviedlo na slovenský výstavnícky trh. S 
potešením môže konštatovať, že jeho úsilie vytvoriť toto 
svojho druhu ojedinelé podujatie na Slovensku sa stretlo s 
priaznivou odozvou tak firiem pôsobiacich v tomto odvetví, 
ako aj s podporou odbornej verejnosti. Na celkovej ploche 
1.020 m2 sa tento rok predstavilo 47 vystavovateľov zo 
Slovenska a Českej republiky, ktorí budú vo svojich expo-
zíciách prezentovať slovenské, české, rakúske, talianske, fran-
cúzske, moldavské, bulharské, španielske a maďarské vína. 

Medzi vystavovateľmi nechýbali ani vý-
robcovia destilátov, minerálnych a sto-
lových vôd. Odbornú úroveň výstavy 
Vinum Laugarício zaručovala spolupráca 
odborných garantov, ktorými sú Zväz 
výrobcov hrozna a vína na Slovensku, 
Asociácia somelierov Slovenskej repu-
bliky, Európsky vinársky rytiersky stav a 
Zväz hotelov a reštaurácií. Vďaka ich 

záujmu rozvíjať ducha a odbornosť výstavy boli pre náv-
Ing. Ľubomír Vitek 
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števníkov pripravené zaujímavé sprievodné podujatia. Na pro-
grame obidvoch dní výstavy boli prednášky Ing. Františka 
Slezáka, prokonzula Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu 
na tému „Zdravie a víno“. Po otvorení, privítaní a predsta-
vení hosťov výstavy Vinum Laugaricio dňa 1. decembra 2006 
moderátor Antonom Šeptákom sa k prítomným prihovoril pre-
zident Zväzu výrobcov Ing. Ľubomír Vitek, ktorý vyjadril 
radosť tak z otvorenia tohoročnej výstavy, ako aj z toho, že 
tohoročná úradu vína sa ukazuje ako jedna najlepších, pokiaľ 
sa týka jeho kvality. Po vystúpení generálneho riaditeľa 
Trenčín mesto módy Ing. Emila Dobiáša predseda hodno-
titeľskej komisie súťaže Šampión výstavy Vinum Laugaricio 
prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. predniesol výsledky súťaže. 
Súťaž určená pre slovenských a zahraničných výrobcov 
všetkých hroznových vín boli zaradené do troch súťažných 
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 nearomatických odrôd 
polosuché (4 –12 g/l cukru),  polo-
sladké (12 – 45 g/l cukru), sladké (nad 
45 g/l cukru) 

- kategória 3. - tiché červené vína su-
ché  a tiché červené vína ostatné   
Uviedol, že do súťaže bolo prihláse-

ných 99 vzoriek vín od 25 prihlasovateľov. Anonymná de-
gustácia súťažných vzoriek sa konala 23. novembra 2006 
v Trenčíne. Dve päťčlenné komisie zložené z uznávaných 
enológov a významných vinárskych osobností hodnotili vzor-
ky 100 bodovým systémom Medzinárodnej únie enológov 
podľa súťažných kategórií, podľa ročníka a podľa všeobec-

prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. 
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ných zásad senzorického hodnotenia vína. Hodnotiteľské ko-
misie rozhodli takto : 
- v kategórii 1. – titul Šampión výstavy Vinum Laugaricio 
2006 získalo víno Silvester Rivaner – ročník 2006, ktoré do 
súťaže prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, zastupujúca 
výrobcu Pelzmann z Rakúska; 

- v kategórii 2. – titul šampióna nebol udelený pre nedos-
tatočný počet prihlásených vzoriek do súťaže, preto komisia 
vyhlásila len víťaza kategórie, ktorým sa stalo víno Rizling 
výberový, ľadový zber ročník 2005, ktorý do súťaže 
prihlásila firma Vitis Pezinok, ktorá je zároveň aj výrobcom. 

- v kategórii 3. - titul Šampión výstavy Vinum Laugaricio 
2006 získalo víno Cuveé Nepomuk ročník 2004, ktoré do 
súťaže prihlásila firma Tomax s.r.o. Bratislava, zastupujúca 
výrobcu Nepomukhof z Rakúska. 

Zlatý diplom získalo víno Anna – Christina ročník 2003, 
ktoré do súťaže prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, 
výrobca Netzl z Rakúska 
Strieborný diplom získali vína : 
- Sauvignon Blanc ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 

firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pitnauer Rakúsko 
- Sauvignon Blanc Babich ročník 2006, ktoré do súťaže 

prihlásila firma Provino, s.r.o. Bratislava, výrobca Viňa 
Montes – Nový Zéland 

- Grüner Veltliner ročník 2006, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Weingut Ott z Ra-
kúska 

- Gewurztraminer ročník 2004, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Ing. Anton Burza – Budan Trnava, výrobca Wolf-
berger – cave vinicole, Eguisheim, Alsasko, Francúzsko 

- Tokajská výberová esencia ročník 1999, ktoré do súťaže 
prihlásila firma Galafruit & CO. s.r.o. Malá Tŕňa, ktorá je aj 
výrobcom 
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- Sauvignon výber z hrozna ročník 2005, ktoré do súťaže 
prihlásila firma Víno Valtice s.r.o. Valtice Česká republika, 
výrobca Víno Valtice s.r.o. Valtice Česká republika 

- Pinot Gris ročník 2003, ktoré do súťaže prihlásila firma 
Ing. Anton Burza – Budan Trnava, výrobca Caves Bernard-
Massard, Grevenmacher, Luxembursko 

- Chardonnay ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila firma 
Vitis Pezinok, ktorá je aj výrobcom 

- Rizling Rýnsky ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
Poľnohospodárske družstvo Vajnory Bratislava, ktoré je aj 
výrobcom 

- Rulandské šedé ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
Poľnohospodárske družstvo Vajnory Bratislava, ktoré je aj 
výrobcom  

- Chardonnay ročník 2002, ktoré do súťaže prihlásila NEW 
Concept s.r.o. Bratislava, výrobca NEW Concept s.r.o. 
Bratislava 

- Pegasos ročník 2004, ktoré do súťaže prihlásila firma 
Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pilnauer Rakúsko 

- Rubin carmuntum ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pelzmann Rakúsko 

- Franz Jozef ročník 2004, ktoré do súťaže prihlásila firma 
Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pilnauer Rakúsko 

- Cabernet Sauvignon ročník 2004, ktoré do súťaže 
prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca OPPEL 
Mayer Rakúsko 

- Grande Rouge ročník 2004, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Weinbau Franz 
Rupp Rakúsko 

- Rubin carnuntum ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Grasz Nepomukhof 
Rakúsko 



 371 

- Rubin carnuntum ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Pitnauer Rakúsko 

- Rubin carnuntum zweigelt ročník 2005, ktoré do súťaže 
prihlásila firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Marko 
Witsch Rakúsko 

- Zweigelt Classic ročník 2005, ktoré do súťaže prihlásila 
firma Tomax, s.r.o. Bratislava, výrobca Wein Gutpayr 
Rakúsko 

- Marques de Peňamonte - crianza ročník 2001, ktoré do 
súťaže prihlásila firma Fruit Import, s.r.o. Trenčín, výrobca 
Bodegas Torreduero, s. a., Toro (Zamora), Španielsko 

Súťažné vína mali možnosť degustovať aj návštevníci výstavy 
v špeciálnej expozí-
cii „Šampión výs-
tavy Vinum Lau-

garício“.  Výstava 
Vinum Laugarício 
bola orientovaná 
predovšetkým na 
odbornú verejnosť. 
V snahe zabezpečiť 
účasť  čo najväčšie-
ho počtu odborní-
kov organizátori 

rozposlali obchodnícke pozvánky širokému okruhu hotelov, 
penziónov, reštaurácií a obchodných reťazcov pôsobiacich na 
Slovensku.  

Vlastné poznámky 
 
Koncom mesiaca novembra 2006 sa v mestských častiach 

Opatová a Kubra skončilo kolaudačné konanie na čerstvo vy-
budovanom kanalizačnom systéme, ku ktorému si každý 
občan môže napojiť svoj dom. Na  realizáciu tejto vlastnej 
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investície vo výške viac ako 82 mil. Sk mesto vypísalo ešte 
v predchádzajúcom roku verejnú súťaž v rámci verejného 
obstarávania, ktorú vyhrala  firma VOD-EKO a. s. Trenčín. 
V Kubre ocenili novú kanalizáciu občania z hornej časti tejto 
miestnej časti, lebo tam doteraz chýbala. Prvá časť stavby na 
úseku Trenčín – Kubra bola ukončená kanalizačným zberačom 
na Námestí prof. Dr. Hlaváča kolaudáciou v roku 2000. „Pred-
pokladalo sa s napojením na jestvujúci kanalizačný zberač. 
V tejto mestskej časti boli vybudované aj dve prečerpávacie 
stanice. Celkové náklady predstavujú 25 mil. 930 tisíc Sk. 
Kanalizácia je vedená cez ulice Zelnica, (tu bola riešená aj 
rekonštrukcia vodovodu) Pod horou, Jána Derku, Volavé a 
Dubová, kde išlo o dažďovú kanalizáciu,“ opisuje postup prác 
Ing. Michal Urda z Útvaru životného prostredia a dopravy 
Mestského úradu v Trenčíne. Stavba má výrazný dosah aj na 
kvalitu životného prostredia, pretože miestny potok je odbre-
menený od dažďovej vody a vyriešil sa aj problém s vy-
púšťaním splaškových vôd do tohto potoka. Investícia v 
Opatovej dosiahla výšku 56 298 tisíc Sk a kanalizáciu majú aj 
obyvatelia Opatovskej cesty a Potočnej ulice. „Najväčšie fi-
nančné zaťaženie predstavovalo pretláčanie potrubia pod štát-
nu cestu 1/61 a pod železničnú trať v miestach opatovskej 
železničnej zastávky. Na tejto stavbe sú  umiestnené aj dve 
prečerpávacie stanice, ktorými sa položili základy aj pre ply-
nulé práce v budúcnosti, keď sa plánuje predĺženie kanali-
začného zberača do Opatovskej doliny a odkanalizovanie ďal-
ších ulíc v tejto mestskej časti. Súčasťou investičných ná-
kladov mesta Trenčín bola aj komplexná rekonštrukcia po-
vrchov komunikácií, keď obe spomínané ulice v Opatovej ne-
boli rekonštruované už niekoľko desiatok rokov. Bol na nich 
kompletne v celej šírke vymenený asfaltový povrch a zre-
konštruovali vrátane chodníkov. Dnes je v centre Opatovej 
úplne nová kvalita života a na jar tam plánujeme vysadiť alej 
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stromov. Prevádzkovateľom novej kanalizačnej sústavy je 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. V najbližšom 
období osloví obyvateľov, aby im vysvetlila možnosti, spô-
soby a časový harmonogram pripojenia sa k tejto sieti. Majú 
vytvorené podmienky, aby sa mohli napojiť na kanalizáciu, 
lepšie tak chránili životné prostredie vo svojom bez-pros-
trednom okolí a navyše sa zbavili vysokých poplatkov za vý-
voz zo žúmp a septikov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia  706/1/06 
 
Mesto Trenčín 1. decembra 2006 prijalo na svoj účet 

v banke finančnú čiastku 131 732 000 Sk za súčasnú letnú 
plaváreň, ktorú predalo Železniciam Slovenskej republiky, 
investorovi modernizácie železničnej trate na území mesta 
Trenčín. Uvedená suma vychádza zo znaleckého posudku, 
vykonaného metódou stanovujúcou v súčasnosti reálnu cenu, 
za ktorú sa dá kúpalisko rozsahu terajšieho trenčianskeho 
postaviť. Je to cena za stavby v areáli plavárne, napr. bazény, 
šatne či spevnené plochy. V cene nie sú zahrnuté pozemky, 
pretože tie naďalej zostávajú vo vlastníctve Mesta Trenčín a 
po vybudovaní nového železničného mosta, približne v roku 
2010, sa v zmysle 
platného územného 
plánu a štúdie cen-
trálnej mestskej zó-
ny stanú súčasťou 
nového nábrežia. 
Získané  finančné 
prostriedky vo výške 
131 732 000 Sk po-
užije Mesto Trenčín 
na výstavbu novej 
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letnej plavárne na Ostrove, ktorá sa stane tak samostatnou 
časťou nového budovaného športovo-rekreačného areálu 
v tejto lokalite. Predpokladaný začiatok výstavby novej letnej 
plavárne je druhá polovica roku 2007 s ukončením v decembri 
roku 2008. To znamená, že najbližšie dve letné sezóny budú 
Trenčania ešte využívať súčasné letné kúpalisko, ktorého pre-
vádzku má Mesto Trenčín zmluvne zabezpečenú až do otvo-
renia kúpaliska na Ostrove. Treba dodať, že krytej plavárne sa 
nedotkla modernizácia železničnej trate a naďalej bude slúžiť 
verejnosti v nezmenenom režime. 

Info Trenčín 07.12.2006 
Pomocná evidencia 711/1/06 

 
Stavba roka je súťaž, ktorej zmysel vidí vyhlasovateľ 

Mesto Trenčín najmä v tom, že ukáže širokej verejnosti, čo 
nového a pekného vzniklo v Trenčíne. Pravidlá sú jednoduché, 
veď súťaže sa môžu zúčastniť stavby skolaudované rok pred 
vyhodnotením, bez kategorizácie budov, podľa ktorých by sa 
zatrieďovali medzi obytné či občianske stavby. Ďalšou pod-
mienkou je, že stavba nie je zrealizovaná v rámci investičných 
akcií Mesta Trenčín. Tento rok odborná porota, zostavená pri-
mátorom Ing. Branislavom Cellerom, vyberala v porovnaní s 
minulosťou z menšieho počtu stavieb, len z piatich. Porota sa 
jednomyseľne zhodla 
na tom, že víťazom je 
MG Rink na Ho-
džovej ul., občanmi 
nazývaný malý zimný 
štadión. Na druhom 
mieste skončil objekt 
firmy Keramospol na 
Jilemnického ul. a na 
treťom mieste Ob-

zľava – Ing. arch. Adriana Mlynčeková odovzdáva diplom Ing. Pavlovi Gáboríkovi 
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chodno-zábavné centrum Max, situované na Ulici Generála M. 
R. Štefánika,“ oznámila výsledky súťaže vedúca útvaru 
architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
arch. Adriana Mlynčeková.  Vyhodnotenie súťaže sa konalo 
premiérovo v nových priestoroch samosprávy, v Centre roz-
voja mesta na Farskej ulici. „V minulých rokoch sme výsledky 
vyhlasovali na Výstavisku Trenčín mesto módy v rámci výs-
tavy Stavba, dom, nábytok. Teraz už máme svoju novú peknú 
budovu a od budúceho roku chystáme aj inováciu v pravidlách 
súťaže,“ povedala Ing. arch. Adriana Mlynčeková pred odov-
zdaním cien. Za investora MG Rinku, známeho hokejistu 
Mariána Gáboríka, prevzal cenu pre víťaznú stavbu jeho otec 
Ing. Pavol Gáborík. Po prevzatí ceny Ing. Pavol Gáborík po-
vedal „ďakujem porote, ale hlavne architektovi Ing. arch. 
Miloslavovi Vargovi z ateliéru Arrea, že niečo také jedno-
duché, finančne prijateľné dokázal skĺbiť tak, že objekt je ve-
rejnosťou prijímaný pozitívne. Syn Marián sa bude tiež tešiť 
a verím, že dobrý chýr o tomto úspechu sa dostane aj za 
hranice mesta a možno aj Slovenska“. 
Hodnotenie poroty : 
1. miesto : MG Rink na 

Hodžovej ulici Z hľa-
diska architektúry ide 
o peknú a kultiovanú 
stavbu, ktorá má svoje 
čaro, ako celok je pô-
sobivá a dobre zakom-
ponovaná do prostre-
dia. Architektonicky je 
prínosom nielen pre Sihoť, ale celé mesto; 

2. miesto : objekt Keramospolu na Jilemnického ul. Porota 
vyzdvihla jednoduché, čisté línie stavby; 

manželia Gáboríkovci s diplomami 
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3. miesto : Obchodno-zábavné centrum Max na Štefániko-
vej ulici Porota brala do úvahy urbanistický aspekt, stavba 
zapadla do prostredia. Je novou dominantou v tejto časti 
mesta. 
Vlastné poznámky  

 
Rekonštrukciu okolia farského kostola v Trenčíne za vyše 

10 miliónov Sk budú ukončené na jar budúceho roka. Na Ma-
riánskom vŕšku, ako miestni priestor v okolí kostola priamo 
pod hradom nazývajú, 
pracovalo celkovo päť 
firiem v piatich etapách. 
Podľa slov Ing. Milana 
Rátočného, ktorý mal 
časť opráv na starosti, 
keď sa ochladí, budú 
stavebné práce zastave-
né. Na vŕšku doteraz vy-
budovali dažďovú kana-
lizáciu, odvodnili a izolovali mestskú hradbu pod kostolom, 
aby nevlhla a nepostihol ju rovnaký osud ako už neexistujúcu 
narušenú hradbu Trenčianskeho hradu. Robotníci zbíjačkami 
odstránili fasádu kostola do výšky dvoch metrov a odhalili 
kamene, z ktorých bol kostol zo 14. storočia postavený. Múry 
sa nechajú cez zimu „vyvetrať a vysušiť". Na jar vykopú 
meter hlbokú jamu popri múroch kostola a urobia drenáže a 
zaizolujú ich. Tieto práce sa budú robiť cez teplé mesiace a pri 
vhodnejšom počasí, inak by mohli základy kostola navlhnúť. 
Po úprave fasády kostola na vŕšku položia dlažbu, ktorá by 
mala byť vhodnejšia ako pôvodný betónový povrch. Celkové 
náklady na úpravy pri farskom kostole Mesto Trenčín pred 
začiatkom prác vyčíslilo na 10,3 milióna Sk. Farský kostol bol 
postavený v roku 1324, pravdepodobne na základoch ešte 
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staršej stavby z polovice 13. storočia. Po požiari v roku 1886 
bol začiatkom 20. storočia upravený do dnešnej podoby 
postavením novej kopule veže, zmenou fasády a zasadením 
farebných vitráží do okien a výmenou pôvodnej tehlovej 
dlažby za dlaždice. V chrámovom poklade sa nachádza 
pozlátená gotická monštrancia, ktorú v roku 1364 daroval 
kráľovi Ľudovítovi Veľkému cisár Karol 4. pri príležitosti 
úspešných mierových rokovaní konaných na Trenčianskom 
hrade. Opevnený okrsok farského kostola, nazývaný i 
„Marienburg“ tvoril pôvodne súčasť mestského opevnenia a 
chránil tiež prístupovú cestu na hrad. Neďaleký karner je 
jedinou podstatne neporušenou gotickou stavbou v meste 
mimo Trenčianskeho hradu. Postavený bol v druhej tretine 15. 
storočia ako kostnica. 

Vlastné poznámky 
 



Hodnotenie činnosti jednotky Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne 

 
 

V roku 2005 vzniklo v okrese Trenčín 145 požiarov, pri 
ktorých vznikla priama škoda spôsobená požiarmi vo výške 6 
733 000,- Sk. Hasebnými zásahmi jednotky Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne a v niektorých prípadoch za spo-
luúčasti občanov boli pred požiarmi uchránené hodnoty vo 
výške 17 245 000,- Sk. Pri požiaroch došlo k zraneniu 4 osôb, 
k usmrteniu osôb nedošlo ani v jednom prípade. Výšku pria-
mej škody za rok  2005 výrazne ovplyvnili tieto požiare: 
 

dátum  priama škoda   miesto požiaru, 
objekt               

príčina požiaru 

15. marec 
2005 

700 000,-  Sk 
futbalový štadión, 

rehabilitačné 
zariadenie Trenčín, 
Mládežnícka ulica 

zvýšený el. 
prechodový 

        odpor   

16. marec 
2005 

750 000,- Sk 
požiar osobného 

motorového vozidla 
Alfa Romeo, Trenčín, 

Halalovka 

technická závada 
v autoelektrike  
motorovej časti 

27. novembra 
2005         

500 000,-  Sk    požiar stolárskej 
dielne               

Trenčín, časť Opatová

opotrebenie 
dymovodu   

 
                                                                         

Z analýzy požiarovosti vyplýva, že najvyššiu požiarovosť 
vykazuje za rok 2005 komunálne vlastníctvo v počte 68 po-
žiarov. Na tomto úseku požiarovosť ovplyvnili požiare, ktoré 
vznikli na trávnatých plochách (medze, násypy, neobrábané 
poľnohospodárske plochy a skládky odpadov), hlavne pri 
vypaľovaní suchého trávnatého porastu, zakladania ohňov 
v prírode a požiare odpadových kontajnerov, čo tvorilo 46,9 % 
z celkového počtu požiarov. V bytovom hospodárstve vzniklo 
34 požiarov, čo je 23,4 % z celkového počtu požiarov, 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 
požiar viac, a priama škoda bola vyššia o 838.100,-Sk. V od-
vetví poľnohospodárstva vzniklo 42 požiarov (28,9 % z cel-
kového počtu), pri ktorých vznikla priama škoda 80.000,- Sk. 
V porovnaní s rokom 2004 vzniklo v tomto odvetví o 10 po-
žiarov viac, ale priama škoda bola nižšia 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 
počet obec počet 

požiarov
škody priame 

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 
spolu 145 6.733.000 0 4 

Prehľad požiarovosti podľa príčin : okres Trenčín 
 

počet príčina vzniku požiaru počet 
požiarov

škody 
priame usmrtených zranených

úmyselné zapálenie známou 
osobou 

1 20.000 0 0 

úmyselné zapálenie nezná-
mou osobou 

15 3.119.100 0 0 

samovražedný 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-
vosti) dymovodu 

1 500.000 0 0 

porušenie tesnosti spoja, up-
chávky a pod. 

1 500 0 0 

elektrický skrat 1 120.000 0 0 
zvýšený elektrický precho-
dový odpor 

13 2.187.800 0 1 
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iné prevádzkovo-technické 
poruchy 

2 600 0 0 

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 súťaž 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. podlažia cvičnej veže.  
Okresná súťaž sa uskutočnila dňa 14. júna 2005 na 

mestskom štadióne Dubnica nad Váhom a Hasičskej stanice 
v Dubnici nad Váhom aj za účasti družstiev Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste 
nad Váhom.  

Na krajskej súťaži, ktorá sa uskutočnila dňa 29. júna 2005 v 
Dubnici nad Váhom obsadilo súťažné družstvo Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 1. 
miesto a s časom 311,44 sek. postúpilo na majstrovstvá Slo-
venskej republiky v hasičskom športe.  

Na majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa usku-
točnili v dňoch 25. – 26. augusta 2005 obsadilo súťažné 
družstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne s časom štvrté miesto 308, 89 sek. Súťažné 
družstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne v Trenčíne sa okrem toho zúčastnilo i súťaží 
v hasičskom športe v Zlínskom kraji.   
priznané výkonnostné triedy v hasičskom športe: 
• Viktor Truska – 3. výkonnostná trieda (Hasičská stanica 

v Trenčíne), 
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• 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 uložené 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 uložené pokuty vo 
výške 11. 600,- Sk.    

Počet vykonaných protipožiarnych kontrol v právnických 
osobách a podnikajúcich fyzických osobách : 

 komplexné kontroly – 161, 
 tematické kontroly – 116,                                 spolu 464 
 následné kontroly – 187, 
Pri protipožiarnych kontrolách bolo zistených 10.765 ne-
dostatkov.  
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne v roku 2005 vydalo :  
• 14 rozhodnutí na vylúčenie veci z používania (palivové 

spotrebiče na tuhé palivo, elektrotepelné spotrebiče, pali-
vové spotrebiče na plynné palivo, elektrický zvárací agre-
gát, komín) – používanie týchto vecí vyvolávalo bez-
prostredné nebezpečenstvo vzniku požiarov; 

• 4 rozhodnutia na zastavenie prevádzky. 
Pri výkone štátneho požiarneho dozoru bolo uložené 

právnickým osobám 16 počet pokút v celkovej hodnote 
136.000,- Sk. 

Na pomoc obciam boli zaslané vzory rozhlasových relá-            
cií k :  
♦ ochrane lesov, 
♦ ochrane úrody, 
♦ vykurovaniu, 
♦ k priebehu volieb do samosprávnych krajov, 
♦ k zabezpečeniu priestorov, kde sa konajú diskotéky a ta-

nečné zábavy. 
 
 

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 
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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 
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 zá-
sah 

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 zásahom 
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a taktiež bolo o menej  ekologických zásahov. Naopak k po-
žiarom bolo v roku 2005 o 22 výjazdov viac ako v roku 2004.  

V rámci výjazdov k požiarom 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 
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 , 
že na rieke Váh je asi 17 labutí, ktoré sú asi primrznuté 
k ľadu (- 7 °C ), pretože sa nehýbu. Po príchode na určené 
miesto do vzdialenosti cca 5 m labute odleteli; 

• Dňa 15. marca 2005 – požiar sauny na mestskom fut-
balovom štadióne v Trenčíne, pri ktorom bol pracovník 
popálený. Hasenie sťažoval hustý dym, preto musel byť 
priestor odvetraný pretlakovým ventilátorom a následne 
rozoberať drevené konštrukcie celého priestoru; 

• Dňa 29. apríla 2005 – dopravná nehoda vozidla prevá-
žajúceho drevo v horách Považského Inovca. Vzhľadom 
k tomu, že 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-

 385



nu, z ktorej unikal zemný plyn. Príslušníci Okresného ria-
diteľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne naj-
skôr vykonali preventívne opatrenia na zamedzenie zapá-
lenia unikajúceho plynu, privolali pracovníkov Slovenského 
plynárenského podniku a následne sa začalo s odstraňo-
vaním následkov nehody. Zásah trval cca 2 hod.; 

• Dňa 15. júna 2005 – príslušníci zasahovali pri odstraňovaní 
veľkého množstva 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 križovatke pri 
obchodnom dome Billa v Trenčíne, kde pri zrážke ná-
kladného motorového vozidla s osobným motorovým vozi-
dlom uniklo cca 40 l nafty. Príslušníci odstránili ropnú 
škvrnu 15 kg vapexu; 

• Dňa 5. augusta 2005 – dopravná nehoda pri hoteli Tatra, 
kde bolo pri zrážke dvoch osobných motorových vozidiel 
zranených  5 osôb; 

• Dňa 6. augusta 2005 – požiar opustenej budovy na Želez-
ničnej ulici v Trenčíne, kde horelo veľké množstvo odpadu. 
Zásah trval cca 5 hodín. Spotreboval sa 29 000 l vody.  

• Dňa 13. augusta 2005 – príslušníci jednotky vypomáhali pri 
zaistení bezpečnosti počas hľadania nahlásenej výbušniny 
na železničnej stanici v Trenčíne; 

• 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 
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v potoku Drietomica bola použitá norná stena. Pri zásahu 
bolo použitých 20 kg vapexu a zásah trval viac ako 4 hod; 

• Dňa 27. novembra 2005 vznikol požiar stolárskej dielne na 
Opatovskej ulici v Trenčíne v komplexe rodinných domov a 
požiar ohrozoval aj susedné rodinné domy. Na likvidáciu 
požiaru, ktorý trval viac ako 3 hod. bolo použitých 30.000 l 
vody; 

• Dňa 25. decembra 2005 vznikol požiar stodoly v obci 
Drietoma, v ktorej bol uskladnený rôzny horľavý materiál 
(seno, slama, rôzny stavebný materiál, obilie, pneumatiky 
na ťažký povoz, sečkovica, ale i 10 balíkov IPA). Po 
príchode hasičov bola strecha spadnutá, čo sťažovalo likvi-
dáciu požiaru a tiež rôznorodosť skladovaného materiálu. 
Na likvidáciu požiaru bolo použitých 14.200 l vody. Zásah 
trval cca 10 hod. vzhľadom na nutnosť odstraňovania ho-
riacich látok spod spadnutej strechy a ich zalievanie vodou;  

• Permanentne v dňoch 9. júla, 5. augusta, 6. augusta, 9. 
augusta a 6. novembra 2005 príslušníci jednotky Hasičskej 
stanice v Trenčíne vykonávali likvidáciu požiaru opuste-
ného domu určeného na demoláciu na Železničnej ulici 
v Trenčíne. 

 
V roku 2005 sa uskutočnilo Okresné riaditeľstvo Hasič-

ského a záchranného zboru v Trenčíne taktické cvičenia, ktoré 
boli zamerané na :  
- likvidáciu požiaru v cukornom sile s následným únikom 

nebezpečnej plynnej látky vo firme Považský cukor, a.s. , 
Trenčianska Teplá so zapojením ZHZ; 

- 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; 
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-  likvidácia požiaru drevospracujúcej výrobnej haly vo firme 
Intermonex, Dubnica nad Váhom. 

 
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 nebez-

pečnou látkou, 
- činnosť príslušníkov pri odoberaní a zaisťovaní podozri-

vého 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 riadi-
teľstvom Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne.  Okrem 
toho príslušníci jednotky Hasičskej stanice v Trenčíne vyko-
nali ukážkové cvičenia v obciach Trenčianska Teplá, Horná 
Súča, Opatovce, Bolešov, Pruské, Krivoklát a v mestách Nem-
šová, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica a Gymnáziu Ľu-
dovíta Štúra v Trenčíne. V rámci 7. ročníka medzinárodnej 
výstavy hasičskej, záchranárskej  a zabezpečovacej techniky 
na Výstavisku Trenčín mesto módy boli v rámci sprievodných 
akcií v dňoch 25. – 27. mája 2005 vykonané ukážky činnosti 
hasenia požiaru a vyslobodzovania osôb z havarovaných vozi-
diel  príslušníci Hasičského a záchranného v Trenčíne.  

Podklady poskytlo Okresné riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne 
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Náboženský a duchovný život 
 

V duchu pravidelného stretávania sa, na začiatku každého 
kalendárneho roka primátor Mesta Trenčín Branislav Celler 
dňa 6. februára 2006 prijal predstaviteľov na Slovensku 
registrovaných a na území Trenčína pôsobiacich cirkví 

a náboženských 
spoločností. Dis-
kusia s predstavi-
teľmi cirkví a ná-
boženských spo-
ločností, ktorej sa 
aktívne zúčastnil 
aj poslanec mest-
ského zastupiteľ-
stva a PhDr. Ma-
rián Kvasnička, sa 
niesla v znamení 

rozvoja vzájomnej spolupráce a obohacovania kultúry mesta 
aktivitami náboženských spolkov či speváckych zborov. Pri-
mátor Ing. Branislav Celler informoval hostí o podpore 
a pomoci samo-
správy pri rekon-
štrukcii význam-
ných sakrálnych 
a zároveň kultúr-
nych pamiatok. 
Ako príklad uvie-
dol pútnické mies-
to s kláštorným 
komplexom Malá 
a Veľká Skalka, 
ďalej pripravovanú zľava – PhDr. M. Kvasnička, Ing.  B. Celler, Mgr. P. Kocnár 
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rekonštrukciu okolia farského kostola vrátane jeho iluminácie. 
Mesto Trenčín začne v tomto roku rekonštruovať aj významnú 
kultúrnu pamiatku, evanjelický cintorín, na ktorom sú po-
chované mnohé osobnosti presahujúce rámec Trenčína. Vlast-
níkom cintorína je evanjelická cirkev augsburského vyznania, 
ale mesto ho bude spravovať aj s možnosťou ďalšieho po-
chovávania.  

Vlastné poznámky   
 
Dňa 1. marca 2006 na popolcovú stredu, slávnostnú svätú 

omšu vo farskom kostole  Narodenia Panny Márie v priamom 
televíznom prenose na druhom programe Slovenskej televízie 

celebroval nitrian-
sky diecézny bis-
kup Mons. Viliam 
Judák za účasti 
dekana Trenčian-
skej farnosti Mgr. 
Milan Kupčíka 
a ostatných kňazov 
farnosti. V homílii 
upriamil pozornosť 
veriacich na sym-
bol popola a poká-

nia, ktoré nás neodkazujú k pesimizmu, k apatii, k pocitom zá-
niku, k márnosti. Naopak pripomínajú biblickú realitu, radosti, 
lebo všetko pokánie a odriekanie, ktoré človek dobrovoľne 
prijíma je prejavom múdrosti v láske k Ježišovi mistickému 
i historickému, v príprave na oslavu jeho víťazstva  nad smr-
ťou a otvoreniu sa večnosti pre ľudí. Je to príležitosť pre 
každého človeka vykonať revíziu svojho života, príležitosť 
vytvoriť si novú hierarchiu hodnôt v srdci, v duši a v mysli. 
Príležitosť začať a žiť v múdrosti vo svetle lásky Ducha svä-
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tého. Človek prijíma zranenia, bolesť a utrpenie slúžiť iným 
k láske to sú hodnoty, ktoré nezapadajú prachom zabúdania. 
Popol na čele znamená, že veriaci človek je schopný 
vysporiadať sa s chybami minulosti. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 9. apríla 
2006 sa usku-
točnila v Tren-
číne krížová ces-
ta, ktorá so svo-
jimi piatimi zas-
taveniami sa za-
čala pri kosto-   
le Notre Dame 
a ukončila vo 
farskom kostole 
Narodenia Panny 

Márie za početnej účasti trenčianskych veriacich.  
Vlastné poznámky 
 

Dňa 30. apríla 2006 
farský kostol Narode-
nia Panny Márie bol 
miestom mimoriadnej 
cirkevnej slávnosti, na 
ktorej prijalo 264 mla-
dých ľudí sviatosť bir-
movania. Slávnosť bir-
movania vysluhoval 
trenčiansky rodák, po-
mocný biskup Ni-

trianskej diecézy Mons. Marián Chovanec. 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa 28. mája 2006 i napriek nepriaznivému dáždivému 

počasiu v meste Trenčín, kostoly v ňom sa pripravili prijať 
horúce srdcia mladých ľudí 
na prvom svätom prijímaní 
v kostole Notre Dame a vo 
farskom kostole Narodenia 
Panny Márie. Už predtým 
dlhé hodiny kňazi im ve-
novali dôslednej príprave, 
aby dnešný deň stal výz-
namným krokom prvého 

svätého prijímania. Aj 32 detí zo Základnej školy sv. Svorada 
– Andreja a Benedikta v Trenčíne pod dôsledným drobno-
hľadom sestry 
Marcely v tento 
deň vstúpilo do 
kostola Notre 
Dame pod orga-
novým doprovo-
dom, kde ich 
privítal pred ol-
tárom dekan 
Mgr. Milan 
Kupčík. Naj-
bližšia rodina 
a priatelia vyt-
vorili najkrajšiu kulisu slávnostnosti. Po celú svätú omšu 
rozžiarené oči deti so zatajeným dychom čakali na chvíľu, aby 
prijali pána Ježiša. Slávnostné chvíle prvého svätého prijí-
mania skrášlili svojím programom muzikanti a spevácky zbor 
školy. 
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Vlastné poznámky 
 
Hospic v Trenčíne 

dňa 10. júna 2006 us-
poriadal spomienkový 
akt spojený so svätou 
omšou, pri ktorom si 
príbuzní spomenuli na 
tých, ktorí odišli pred-
časom do večnosti 
v tomto zariadení. Mená 
zomrelých príbuzných 

boli zapísané do Knihy živých. V homílii svätej omše dekan 
Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík pripomenul, aby 
odchod najbližších do večnosti nebol oddialenie od Boha, ale 
bol naopak podnetom na dobrý a správny život. Po svätej omši 
riaditeľ občianskeho združenia Refugium Ing. Vladimír 
Chlebana pozval zúčastnených na malé agapé a spolu si zas-
pomínali na zomrelých príbuzných. 

Vlastné poznámky 
 
V Trenčianskej farnosti od 1. júla 2006 bola zaznamenaná 

rotácia kňazov. Kaplán Stanislav Caránek vymenil kaplána 
Juraja Plútu, ktorý odišiel do farnosti Kľačany a ako nový 
prišiel pomocný kaplán Peter Knapec, ktorý bude vypomáhať 
v Trenčianskych Biskupiciach.  

dekan, farár vdp. Milan Kupčík kaplán vdp. Peter Blahovec

kaplán vdp. Stanislav Caránek  kaplán vdp. Peter Knapec

 393



kaplán vdp. Slavomír Trnka

vdp. Martin Macko, CSsR 
výpomocný duchovný  

Rehoľa piaristov : 
P. Juraj Gendiar, SchP – duchovný správca kostola, P. 
Stanislav Bujdák, SchP, P. Peter Franek, SchP, P. Ing. Ján 
Žákovic, SchP - riaditeľ Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého v Trenčíne a 
P. Jozef Čelovský, SchP. 

Farské listy č. 8/2006 
 
Dňa 8. septembra 2006 si katolícky veriaci pripomenuli 

v farskom kostole 
deň narodenia 
Panny Márie 
v Trenčíne, podľa 
ktorej je kostol po-
menovaný. Mnohé 
generácie pred 
nami každý deň, 
ale najmä v tento 
prichádzali na Ma-
riánsku horu, aby 

prostredníctvom 
patrónky mesta Panny Márie ďakovali Bohu za dobrodenia 
a vyprosili nové milosti a požehnania pre seba i pre mesto. 
Starý gotický kostol vyrástol na mieste pôvodne menšieho 
kostolíka v roku 1324, ktorý bol v 16. storočí renesančne pres-
tavaný. Po roku 1698 bol jeho interiér zbarokizovaný. Sláv-
nostnú večernú svätú omšu celebroval notár Biskupského 
úradu v Nitre František Šútor IcLic. 

zľava dekan Mgr. Milan Kupčík, František Šútor, IcLic., kaplán Peter Blahovec 

Vlastné poznámky  
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Od začiatku októbra 2006 
desať dní sa uskutočňovali 
na múroch farského kostola 
práce na jeho osekávaní, 
aby sa tak vykonala prípra-
va na ďalšie stavebné práce 
súvisiace s rekonštrukciou 
voľného priestoru pred 
vchodom do farského kos-
tola. Bola to veľmi náročná 

práca, ktorá sa úspešne zvládla vďaka obetavej pomoci mno-
hých chlapov – dobrovoľníkov. Po týchto prípravných prácach 
budú pokračovať v prácach okolo farského kostola firmy, 
ktoré budú vymieňať kanalizáciu a budú zabezpečovať kostol 
proti vonkajšej vlhkosti a budú pokladať dlažbu okolo kostola. 
Náklady na túto činnosť sú vyhradené z mestského rozpočtu. 
Financovanie prác na fasáde a izoláciu proti zemnej vlhkosti 
zabezpečuje Farský úrad Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Prešlo už viac ako päť rokov od ľudových misií v meste 

Trenčín, ktoré v živej pamäti pritiahli na Mierové námestie 
ľudí k záverečnej slávnosti. V týždni od 14. do – 22. októbra 
2006 ponúkli patri redemptoristi P. Michal Zamkovský, 
CSsR a P. Róbert Bezák, CSsR misijnú obnovu s témou 
Blahoslavenstvá, ktorú už vykonali v Bratislave a v 
Košiciach. Bola ponúknutá ako ďalší krok na ceste viery, 
ktorá prináša svoje požehnanie. Misijná obnova sa usku-
točňovala po celý týždeň v Piaristickom kostole, ktorý sa tak 
stal Horou blahoslavenstiev v misijnom týždni. Mariánsky 
mesiac október s modlitbou ruženca vytvoril dobré pozadie 
celej misijnej obnovy. Blahoslavenstvá boli obľúbenou témou 
aj zosnulého pápeža Jána Pavla 2. V roku 2000 na Hore 
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blahoslavenstiev mladým ľuďom pápež adresoval posolstvo, 
kde medzi iným povedal : „Blahoslavení ste ! hovorí Ježiš, 
všetci chudobní duchom, tichí a milosrdní, vy, ktorí plačete, 
ktorí túžite po spravodlivosti, vy čistého srdca, ktorí prinášate 
pokoj a ktorí ste prenasledovaní. Blahoslavení ste ! Ježiš po-
núka iné posolstvo, ako ponúka svet. Ostatne, Ježiš nielen 
ohlasuje blahoslavenstvá. On žije blahoslavenstvá, On je bla-
hoslavený. Keď pozeráte na Neho, môžete pochopiť, čo to 
znamená byť chudobný duchom, tichým a milosrdným, pla-
čúcim, usilujúcim o spravodlivosť, byť čistého srdca, nesúcim 
pokoj a byť prenasledovaným. Tu je dôvod, prečo On môže 
povedať : Poď, nasleduj ma! On nehovorí len : Robte, čo vám 
hovorím !  
On hovorí : Poď a nasleduj ma !“  O tomto Kristovom pozvaní 
veriaci spolu v misijnom týždni uvažovali.  

Vlastné poznámky 
 
Pátra Emila Prokopa, SVD, dlhoročného správcu kostola 

Notre Dame  v Trenčíne si Pán povolal k sebe dňa 29. októbra 
2006 vo veku nedožitých 84 rokov. Z jeho curicullum vitae 
bolo známe, že sa narodil 22. júna 1922 v Kriváni. Do 
Spoločnosti Božieho slova vstúpil v roku 1941. Po obsadení 
Misijného domu Matky Božej v Nitre orgánmi štátnej bez-
pečnosti v roku 1950 bol s ostatnými spolubratmi odvezený do 
Podolínca. Počas vojenskej základnej služby, zamestnania 
v Štátnom projektovom ústave vo Zvolene i večerného štúdia 
na Priemyselnej škole stavebnej Zvolen a neskôr zamestnania 
v Krajskom projektovom ústave v Bratislave udržoval kontakt 
so spolubratmi, plnil duchovné povinnosti a každý rok v au-
guste obnovoval rehoľné sľuby. Počas pobytu v Bratislave 
navštevoval rôzne kurzy výtvarnej výchovy, aby sa zdokonalil 
v kresbe i maľbe. Tieto skúsenosti využil pri návrhoch na 
stavbu kaplnky, vitrážnych farebných mozaikových okien pre 
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dva kostoly, namaľoval dve krížové cesty a  dva oltárne 
obrazy. Večné sľuby zložil 17. augusta 1966 a 7. júla 1967 bol 
v nemeckom Magdeburgu vysvätený za kňaza. V prehlbovaní 
teologických vedomostí pokračoval rok v Ríme a v januári 
1970 sa vrátil na Slovensko. Nastúpil ako kaplán do Žiliny 
a od 15. októbra 1971 pôsobil v Trenčíne, ako správca kostola 
Notre Dame. I keď v roku 1999 odišiel na zaslúžený odpo-
činok, jeho ďalší život sa odvíjal v Misijnom dome v Nitre na 
Kalvárii. Keďže bol v dobrej fyzickej kondícii, odtiaľ chodil 
zastupovať kňazov a naďalej sa venoval svojej záľube – maľo-
vaniu, reštaurovaniu a opravovaniu poškodených sôch. Na 
poslednej rozlúčke v Nitre sa zúčastnilo aj veľa veriacich z ra-
dov starších ľudí, ktorí ho poznali. 

www.fara.sk  
 

Horiace sviečky v kahancoch pri pamätníku a ostatných 
hroboch 69 beštiálne umučených osôb počas druhej svetovej 

vojny pamätníku 
Brezine boli ne-
odmysliteľnou sú-
časťou pietneho 
aktu pri príleži-
tosti Dňa pamiat-
ky zomrelých dňa 
2. novembra 2006, 
na ktorom sa 
podieľalo Veliteľ-
stvo pozemných síl 
Ozbrojených síl 

Slovenskej republiky v Trenčíne a Slovenský zväz protifa-
šistických bojovníkov v Trenčíne. Ešte pred pietnym aktom 
vojenský katolícky duchovný major Juraj Sitaš konštatoval, 
že pietny akt na týchto historických má vyjadriť spolu-

zľava – major Juraj Sitaš, podplukovník Jaroslav Balocký 
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patričnosť súčasníkov k tým, ktorí položili svoje životy za nás 
počas národno-oslobodzovacieho boja, ale aj tí pri plnení 
povinností zomreli v misiách ďaleko od svojej vlasti, ako aj tí, 
ktorí na začiatku tohto roka nedoleteli z Kosova domov. Sláv-
nosť začala smútočným chorálom, za ktorého znenia položili 
zúčastnené delegácie vence vďaky k pamätníku. Slávnostný 
príhovor predniesol zástupca veliteľa Veliteľstva pozemných 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne plukovník 
Ing. Ján Salakanič, ktorý vyzval všetkých, aby odkaz 
zomrelých vojakov naplnili šírením o dobrého mena 
slovenských ozbrojených síl. Na jeho príhovor nadviazal 
zástupca Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
Alfonz Bučko, ktorý vyslovil želanie, aby 
navždy vymizlo zo slovníka ľudstva slovo 
vojna, aby Deň pamiatky zosnulých bol 

venovaný aj vojen- ským 
obetiam, aby si všetci 
podali ruky zmie- renia. 
Pietny akt potom po-
kračoval náboženskou časťou, v ktorej vys-
túpili s modlitbou a príhovorom vojenský 
katolícky duchovný major Juraj Sitaš 
a evanjelický vojenský duchovný podplu-

kovník Jaroslav Balocký. Nasledovali prosby za zomrelých 
vojakov a modlitbou „Otče náš“. Záver pietneho aktu patril 
Hymne Slovenskej republiky. 

Alfonz Bučko 

plukovník Ján Salakanič 

Vlastné poznámky 
 

Štatistika Trenčianskej farnosti v roku 2006 
prijatie sviatosti krstu  196 osôb 
prijatie sviatosti birmovania 196 osôb 
prijatie sviatosti sobáša  101 párov 
pohreby celkom          195 osôb 
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z toho : 
 v zaopatrení  127 osôb 
 muži              88 osôb 
 ženy          107 osôb 

www.fara.sk 08.01.2007  
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Školstvo a vzdelávanie 
 
Dňa 13. januára 2006 sa uskutočnila v Trenčíne tlačová be-

seda Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka so sídlom v Púchove. Dekan fakulty 
doc. Ing. Ondrej Nemčok, CSc. so svojimi prodekanmi – 
doc. Ing. Dušanom Turanom, PhD., prof. Ing. Jánom Va-
vrom, PhD. a doc. Ing. Alfonzom Plškom, PhD. informovali 
novinárov o možnostiach štúdia na tejto fakulte. Okrem iného 
spomenul pripravený študijný program Aplikovaná mecha-
nika, ktorý bude zabezpečovať prípravu kvalitných technikov 

ovládajúcich nielen 
technológie gumá-
renskej a plastikár-
skej výroby, ale aj 
samostatne vyvíjať 
a konštruovať pneu-
matiky pre najvyš-
šie rýchlosti, pneu-
matiky pre špeciál-
ne využitie a zabez-
pečovať ich produk-

ciu. Okrem toho sa fakulta zapojila do kooperácie s automobi-
lovým priemyslom, pre ktorý bude pripra-
vovať odborníkov aj z oblasti priemy-
selného dizajnu. Fakulta sa zapojila aj do 
programu Automotív s cieľom vybudovať 
centrum excelencie v oblasti chémie 
a technológie gumy a jej spracovania. Pre 
splnenie tohto zámeru sa vytvorilo ob-
čianske združenie Matcex, do ktorej sa 
okrem zakladateľov firmy Matador, a.s. 
Púchov a Fakultou priemyselných tech- doc. Ing. Ondrej Nemčok, CSc. 

zľava – doc. Ing. J. Turan, PhD., prof. Ing. J. Vavro, PhD.,  doc. Ing. O. Nemčok, CSc., 
doc. Ing. A. Plško, PhD., Ing. R. Wagnerová  
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nológií zapojili Žilinská univerzita, Výskumný ústav gumá-
renský, a.s. a Vipotest, s.r.o. Fakulta priemyselných techno-
lógií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka s firmou 
Matador, a.s. Púchov rieši projekt Education, v rámci ktorého 
sa má vytvoriť nový systém vzdelávania, aby sa zabezpečila 
rýchla adaptácia absolventov stredných a vysokých škôl do 
praxe. Vzdelávací proces na fakulte realizuje šesť katedier : 
- katedra chémie a technológie polymérov, 
- katedra textilu a odevníctva, 
- katedra chémie a technológie anorganických materiálov, 
- katedra fyzikálneho inžinierstva materiálov, 
- katedra riadenia priemyselných systémov, 
- katedra priemyselného dizajnu, 
- Ústav materiálového a technologického výskumu. 
V roku 2006 pracuje na fakulte 52 pedagogických a vedec-
kých zamestnancov, z ktorých je 45 interných a 7 samostat-
ných vedeckých pracovníkov. Z vedecko-pedagogických za-
mestnancov je – 11 profesorov, 10 docentov a 24 odborných 
asistentov. Z profesorov sú štyria držiteľmi vedeckej hodnosti 
DrSc. Z odborných asistentov sú siedmi držiteľmi titulu CSc., 
alebo PhD. Na otázku novinárov, či pri prijímaní nových 
študentov sa budú vyžadovať prijímacie pohovory, vedenie 
fakulty ubezpečilo, že bude rešpektovať maturitné vys-
vedčenie. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 13/1/06, 14/1/06 
 
V čase od 15. januára do 15. februára 2006 si štátne, cir-

kevné a súkromné školy vyhradili niekoľko dní, ktoré ve-
novali budúcim prváčikom s výnimkou alternatívnych škôl. 
Detí neustále ubúda. Keď v mnohých základných školách 
krátko pred rokom 1989 otvárali štyri triedy prvého ročníka, 
ich naplnenosť sa pohybovala priemerne okolo tridsať detí. V 
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tých istých základných školách sú dnes radi, ak sa podarí 
otvoriť aspoň dve triedy. V Trenčianskom kraji sa tento rok 
môže rozlúčiť s materskými školami 2227 šesťročných, 58 se-
demročných a 2 osemročné deti. V Trenčíne bude zapísaných 
do prvého ročníka základnej školy 451 detí, čo je iba o jedno 
menej ako minulý rok. Minulý rok sa v Trenčianskom kraji 
zapísalo do prvého ročníka 5.433 detí. A tak rodičia budúcich 
prváčikov boli postavení tvárou v tvár novej skutočnosti, kedy 
sa budú musieť rozhodnúť, do ktorej základnej školy svoje 
dieťa zapíšu. Samozrejme, že školy sa vo svojich ponukách 
predháňali s úrovňou poskytovaných školských a mimo-
školských aktivít, aby získali čo najviac žiakov. 

Trenčianske noviny 09.01.2006  
 
Centrum voľného času Základnej školy Trenčín, Východná 

ulica v dňa 17. januára 2006  uskutočnilo okresné kolo v pred-
nese slovenskej povesti. Súťaž bola pomenovaná po chlap-
covi, ktorý sa volá Maťko. Porota v zložení Mgr. Viera Va-
rínska, PaedDr. Tamara Igoľnicynová a PhDr. Mária Naňová 
v 1. kategórii prvé a tretie miesto neudelila. Na druhom mieste 
sa umiestnila Martina Janišová zo Základnej školy Cho-
cholná. V 2. kategórii sa na prvom mieste umiestnila Romana 
Kopecká zo Základnej školy Trenčín, Východná ulica. Druhé 
miesto porota neudelila a tretie miesto získal Jozef  Zema-
novič zo Základnej školy Horná Súča. V 3. kategórii prvé 
miesto získala Viktória Strhárska zo Základnej školy Svin-
ná. Dve druhé miesta si podelili Monika Decká zo Základnej 
školy Trenčín, Východná ulica a Patrik Švančara z Gymnázia 
Ľ. Štúra v Trenčíne. Tretie miesto získal Jakub Repa zo 
Základnej školy Horná Súča. Víťazi postúpili do krajského ko-
la, ktoré sa uskutoční v Šali. 

Info Trenčín 02.02.2006 
Pomocná evidencia 51/1/06 
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Dňa 24. januára 2006 sa uskutočnila tlačová konferencia 
riadiaceho výboru pre spracovanie pilotného projektu „Rozvoj 
a implementácia regionálnej inovačnej stratégie v trenčian-
skom regióne“. Prítomným novinárom jeho vedúci pred-
stavitelia priblížili ciele a úlohy tohto projektu. Pri otvorení 
tlačovej konferencie vedúca Referátu práce s verejnosťou 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Ružena 
Wagnerová uviedla, že tento projekt je pokrytý z finančných 
prostriedkov Európskej komisie a jeho cieľom je spojiť mozgy 

v regióne a zvýšiť jeho hos-
podársku, sociálnu a kultúrnu 
úroveň. Ako prvý sa k prí-
tomným prihovoril predseda 
riadiaceho výboru a župan 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. 
Dnešné stretnutie riadiaceho výboru bolo zavŕšením dvoj-
ročnej prípravnej fázy a inštitucionalizovania regionálnej ino-
vačnej stratégie, ktorá by mala byť ďalším krokom zjed-
notenia a nadviazania širokej spolupráce akademickej obce, 
podnikateľov, samosprávy, mimovládnych organizácií pre 
ďalší rozvoj trenčianskeho regiónu.  

Na jeho príhovor 
nadviazal riaditeľ 
Trenčianskej regio-
nálnej komory Slo-
venskej obchodnej 
a priemyselnej ko-
mory Ing. Stani-
slav Foltín.  Kon-
štatoval, že podni-
katelia očakávajú 
výstupy z projektu 
vo forme podnika- zľava – doc. Ing. I. Prno, CSc., doc. Ing. J. Wagner, PhD., MUDr. P. Sedláček, Ing. S. Foltín 
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teľských inkubátorov, priemyselných parkov, technologických 
centier. Budú to neziskové inštitúcie, ktoré v spolupráci 
s vysokými školami umožnia inováciu výrobkov tak, aby boli 
konkurencieschopné.  

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. doplnil predchádzajúce vstupy  
tým, že v trenčianskom regióne sú tvorivé kapacity, ktoré si 
nielen uvedomujú potrebu  komplexnej inovácie, ale ktoré sú 
schopné vypracovať koncepcie a aj ich realizovať. Je rád, že 
práve Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka preukázala 
týmto projektom kvalitu svojej práce, ktorú akceptovala 
Európska komisia. Vyzdvihol spoluprácu na tvorbe projektu s 
Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory i s Trenčianskym samosprávnym kra-
jom. Pri tvorbe projektu sa kooperovalo s firmou BIC Group, 
s. r. o., ako aj so zahraničnými partnermi – so španielskym 
Aragonským technologickým inštitútom zo Zaragozy a ne-
meckým Centrom pre inovácie a techniku v Severnom Porýní 
-Westfálsku, ktoré už majú skúsenosti s podobnými projek-
tami. Projekt sa bude realizovať počas 32 mesiacov. Na jeho 
riešenie odsúhlasila Európska komisia 365 tisíc euro. Pred-
sedom manažerského útvaru projektu Rozvoj a implementácia 
regionálnej inovačnej stratégie v trenčianskom regióne“ je 
prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Ignác Prno, CSc., ktorý vo svojom vystúpení priblížil 
hlavné ciele projektu, realizáciou ktorého sa využije inovačný 
potenciál trenčianskeho regiónu. Výsledky projektu prispejú 
k ekonomickému rozvoju kraja, k zdokonaleniu spolupráce 
medzi podnikmi najmä malými a strednými, vzdelávacími 
a výskumnými inštitúciami, finančnými spoločnosťami a 
ostatnými aktérmi. Realizácia projektu je rozvrhnutá do troch 
časových etáp : 
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1. etapa – vytvorenie štruktúry manažmentu a začiatok 
budovania konsenzu (máj 2006) 

2. etapa – analýza stavu a podmienok  rozvoja regiónu (máj 
2007) 

3. etapa – definícia dlhodobého rozvoja a  krátkodobé ciele, 
pilotné projekty (február 2008) 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka vykonáva úlohu 

vedúceho partnera a koordinátora projektu. Zodpovedá za 
stanovenie : 

• organizačnej štruktúry, 
• metodiku projektu, vrátane podporných dokumentov, 
• prípravu finálneho dokumentu regionálnej inovačnej 

stratégie,  
• prípravu prílohových akcií a monitorovanie, 
• hodnotenie všetkých aktivít počas trvania celého 

projektu. 
Riešiteľské konzorcium projektu tvoria : 

 
 

  
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 

Trenčianska regionálna komora Slovenskej 
obchodnej a priemyselnej komory 

Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, n. o., 

 

BIC Group, s.r.o. 

Instituto Technologico de Aragon,  
Zentrum fur Innovation und Technik 
in Nordheim-Westfalen GmbH,  
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V poobedňajších hodinách sa uskutočnila konferencia 
pilotného projektu „Rozvoj a implementácia regionálnej ino-

vačnej stratégie 
v trenčianskom 

regióne“ za 
účasti podnika-
teľov a ďalších 

predstaviteľov 
regiónu. Zo za-
hraničných hostí 
na nej vystúpili 
Martina Oršu-
lová z Európ-
skej komisie, 

Berhard Iking z Nemecka a Carlos Gómez zo Španielska, 
ktorých regióny už pracujú na podobnom projekte sa podelili 
so svojimi skúsenosťami. Zdôraznili, že naplnenie projektu nie 
je ľahkým zadaním. Treba však urobiť všetko pre to, aby bol 
úspešný. Nemeckí a španielski partneri budú zároveň porad-
cami pri riešení projektu.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 17/1/06 
 
Nie všetci občania mesta Trenčín a jeho širšieho okolia 

zaznamenali, že od 1. sep-
tembra 2005 vznikol spo-
jením Strednej priemysel-
nej školy stavebnej Emila 
Belluša v Trenčíne, Stred-
ného odborného učilišťa 
stavebného v Trenčíne a 
Učilišťa stavebného 
v Trenčíne na podnet zria-
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ďovateľa Trenčianskeho samosprávneho kraja nový školský 
subjekt Spojená škola v Trenčíne. V súvislosti so vznikom 
nového školského subjektu som požiadal jej riaditeľa Ing. 
Ivana Trnku, aby zoznámil občanov mesta Trenčín s dô-
vodmi jeho vzniku. 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 zložiek : 

• 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 neďaleko želez-
ničnej stanice Trenčín – Zlatovce, v ktorej je umiestnená 
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša v Trenčíne.  

Info Trenčín 02.02.2006  
Pomocná evidencia 51/1/06 
 
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne hostilo účastníkov 

krajského kola 8. ročníka prestížnej celoslovenskej súťaže 
Olympiády ľudských 
práv, určenej pre štu-
dentov gymnázií, 

stredných 
škôl a od-

borných 
učilíšť. Do 
súťaže sa 

zapojilo 
viac ako 

hodnotiaca komisia pri svojej práci 
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štyritisíc študentov z celého Slovenska, z ktorých 64 naj-
lepších postúpi do celoštátneho finálového kola. O postup do 
celoslovenského kola bojovalo aj 27 najlepších študentov 
z Trenčianskeho kraja dňa 7. februára 2006, medzi ktorými 
boli aj štyria študenti z Trenčína – Matej Haberl z Gymnázia 
Ľudovíta Štúra, Peter Hruška z Obchodnej akadémie dr. M. 
Hodžu, Barbora Tisová zo Súkromného gymnázia a Radka 
Lukačovičová zo Strednej zdravotníckej školy. Súťaž pozo-
stávala z dvoch častí. V prvej časti vo vedomostnom teste 
v priebehu 60 minút museli súťažiaci preukázali svoje vedo-
mosti k základným ľudským právam a slobodám podľa Ústavy 
SR a v druhej ústnej časti pred trojčlennými odbornými ko-
misiami vyjadrovali svoj názor vo všetkých oblastiach ľud-
ských práv a slobôd. Po zhodnotení predsedníčkou odbornej 
poroty Mgr. Oľgou Beňovičovou boli odovzdané diplomy 
a vecné dary ôsmym najúspešnejším súťažiacim, ktorí postú-
pili do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční v dňoch 21.- 23. 

marca 2006 v Liptovskom 
Mikuláši. Menovite : 
1. Peter Blaškovič z Gym-

názia v Handlovej, 
2. Simona Radosová 

z Gymnázia v Prievidzi, 
3. Barbora Schneeberge-

rová z Gymnázia v Dub-
nici n/V. 

4. Dominik Baco z Gymná-
zia Bánovce n/B., 

5. Jakub Kmošena z Gymnázia v Púchove, 
6. Elena Baloghová z Gymnázia v Partizánskom, 
7. Katarína Krasulová z Gymnázia sv. Jozefa Nové Mesto 

n/V. 
8. Michal Krumpák zo Spojenej školy Bánovce n/B. 

víťaz krajského kola olympiády Peter Blaškovič v Handlovej prijíma blahoželanie 
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Úplne na záver poďakovala všetkým pedagógom, ktorí 
perfektne pripravili študentov do súťaže a študentom, ktorí 
postúpili do celoštátneho kola zaželala veľa úspechov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 53/1/06, 58/1/06 
 
Na Základnej škole na Bezručovej ulici sa stalo tradíciou, 

že prváci nedostávajú obyčajné vysvedčenie.  Namiesto neho 
ich priamo v Barborinom paláci Trenčianskeho hradu sám pán 
kráľ Mudroslav 1. pasuje na svojich rytierov. Jedna z takýchto 
slávností sa uskutočnila po ukončení prvého polroka škol-
ského roka dňa 1. februára 2006. Na hrad sa hneď po jeho 
otvorení začali schádzať deti spolu so svojimi rodičmi, starými 
rodičmi a pani učiteľkami. Tam ich už čakalo Jeho Veli-
čenstvo s Prvou dvornou dámou. Keďže nešlo len o jedno-
účelovú akciu, vlaňajší rytieri aj tohtoroční čakatelia na ry-
tiersky titul putujú už od začiatku školského roka – prváci za 
pravdou  a druháci za pokladom kráľa Mudroslava 1. Prešli už 
Medenou i Striebornou krajinou, zastavili sa u Kráľa Času a 
došli až do Krajiny Zlatých rúk. V každej sa čosi múdreho a 
užitočného dozvedeli a podľa toho, ako sa im darilo, pani 
učiteľky im na Listine o udatných skutkoch kráľovského 
rytiera udelili drahokamy – červené, ak sa dopracovali k 
dobrým výsledkom, alebo zelené, ak sa snažili a pre lepšie 
výsledky potrebujú ešte niečo doštudovať. Kráľ Mudroslav 1. 
každému žiakovi položil na plece meč, kontrolnou otázkou 
zistil, či farba drahokamov zodpovedá jeho vedomostiam a 
vyslovil slávnostnú formulku: „Pasujem ťa za svojho rytiera!“ 
Druhákov, ktorí sa rytiermi stali už vlani, povýšil výrokom: 
„Pasujem ťa za svojho vrchného rytiera!“ Na konci slávnosti 
poprial svojej rytierskej družine veľa úspechov pri ďalších 
cestách za Čerešňovou vílou, ktorá im pomôže získať aj ďalší 
titul, udeľovaný na konci školského roka. Kráľ poďakoval tiež 
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rodičom za starostlivosť a lásku, ktorú svojim deťom venujú a 
dávajú im tak možnosť vyrásť múdre a zároveň obetavé na 
osobnosti, teda také, ktoré si cenia skutočné hodnoty života. 
Presne v duchu sľubu, ktorý na hrade zložili : „Ja, kráľovský 
rytier, pred vami, druhovia moji sľubujem, že každého, 
kto pomoc moju potrebuje, vždy zratujem. Chcem sa stále 
učiť, lebo múdrosť a lásku – tú nám treba možno ešte 
viacej ako soľ a chleba.“ 

 
Navštívil som riaditeľku Základnej školy sv. Andreja – 

Svorada a Benedikta Ing. Hanu Hulínovú, aby ma zoznámila 
o novom školskom roku 2006/2007. No a tu prinášame jej 

vyjadrenie : „Po vy-
konanom zápise pred-
školákov nastúpi do 
prvého ročníka 20 pr-
váčikov, teda jedna 
trieda a vďaka Mestu 
Trenčín nemá základ-
ná škola priestorové 
problémy. Ako novotu 
pre nový školský rok 
2006/2007 pripravila 

nové možnosti pre žiakov 9.ročníka v dennom štúdiu na 
novozriadenej Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. 
Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne otvorením jej 
prvého ročníka v študijnom odbore sociálno – výchovný pra-
covník so súhlasom Ministerstva školstva Slovenskej repu-
bliky a zriaďovateľa (Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Ni-
tra). Zriadenie novej školy sleduje vykrytie nedostatku pra-
covníkov spomínaného odborného zamerania. Tento študijný 
odbor je určený pre dievčatá a chlapcov. Absolvent študijného 
odboru sociálno-výchovný pracovník získa úplné stredné 
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odborné vzdelanie ukončené maturitou  s kvalifikáciou pre 
prácu v sociálno-výchovnej oblasti. Absolvent svoje uplat-
nenie nájde v oblasti poskytovania sociálnej starostlivosti klientom 
v orgánoch miestnej štátnej správy, samosprávy, v neštátnych sub-
jektoch, v zariadeniach sociálnej starostlivosti., krízových centrách 
rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách a v neštátnych 
subjektoch poskytujúcich sociálne služby. Po ukončení štúdia 
bude absolvent pripravený na vstup do praxe, alebo môže pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole v odboroch predovšetkým  humanitného  
zamerania. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka sa rozhodla 

prestavať telocvičňu v sídle Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov na Mládežníckej ulici na prednáškovú miestnosť. 
Túto zmenu prebudovania objektu telocvične si vynútil ne-
dostatok veľkokapacitných posluchárni univerzity a zároveň 
skutočnosť, že má k dispozícii ďalšie dve telocvične. Do 
verejnej súťaže sa prihlásila jediná spoločnosť - MGG z 
Považskej Bystrice. Dokončenie posluchárne je naplánované 
do 31. augusta 2006.  

www/tn.mesto.sk 
 
Akademická rankingová a ratingová agentúra koncom roku 

2005 zverejnila hodnotenie kvality devätnástich verejných 
vysokých škôl na Slovensku. Do svojej správy zozbierala 
údaje v šiestich okruhoch (reputácia vysokej školy medzi 
zamestnávateľmi, financovanie, publikácie a citácie, dokto-
randské štúdium, učitelia a študenti, záujem o štúdium, 
granty). Spolu 99 fakúlt bolo rozdelených do šiestich skupín 
podľa typu prevažujúcich študijných odborov, pričom ich 
hodnotenie prebiehalo len v rámci týchto skupín. Pri zos-
tavovaní poradia agentúra vychádzala iba z verejne dos-
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tupných a overených dát, ako sú napríklad údaje a štatistiky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky, databáza pu-
blikačnej činnosti a citácií na publikované práce Web of 
Knowledge firmy Thomson a pod. Súbor kritérií agentúra 
zostavila v spolupráci s expertmi Svetovej banky a výz-
namnými osobnosťami z akademických kruhov. Nezávislý 
pohľad zvonku na činnosť agentúry poskytovala správna rada 
zložená zo zástupcov štátneho, podnikateľského i neziskového 
sektora. V hodnotení podľa priemeru bodov fakúlt Tren-
čianska univerzita Alexandra Dubčeka skončila na 14. mieste. 
O hodnotení agentúry a umiestnenie Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v nej povedal jej rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD., každý ranking a rating je viazaný na voľbu 
kritérií a spôsob ich hodnotenia. Problém je v tom, že rektori 
slovenských vysokých škôl dodnes nemajú možnosť skon-
trolovať, či použité vstupné údaje sú správne a zodpovedajú 
skutočnému stavu vysokej školy v hodnotenom období. Z 
dnešného pohľadu na našu univerzitu sú tieto údaje a výsledky 
nepodstatné, pretože naša univerzita je mladá, v dynamickom 
rozvoji. V hodnotení sa napríklad uvádza, že ju navštevuje 
3,5-tisíc študentov, dnes na nej študuje takmer 5,5-tisíc štu-
dentov a bola rozšírená paleta akreditovaných študijných 
programov. Do úvahy sa nebrali ani zahraničné projekty, do 
ktorých je univerzita zapojená. Pokiaľ sa hodnotilo dok-
torandské štúdium, vieme, že to zo zákona trvá tri až päť 
rokov. V čase hodnotenia sme pôsobili siedmy akademický 
rok. Akreditáciu pre doktorandské štúdium Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka získala až vo štvrtom roku 
činnosti, takže sme ešte nemohli mať absolventov dokto-
randského štúdia. S celkovým hodnotením univerzita nie je 
spokojná. Bola by radšej, keby sa nachádzala v prvej desiatke, 
hoci v porovnaní s ostatnými univerzitami ten dopad až tak 
zlý, keď je na úrovni Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
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jednej z najstarších a najrenomovanejších univerzít na Slo-
vensku. Na školu bolo, že v globálnom porovnávaní sa po-
rovnávalo neporovnateľné. Najlepšie sa umiestnila vysoká 
škola, ktorá má menej študentov, ako ktorákoľvek naša fa-
kulta. Taktiež nemožno porovnávať umelecké, prírodovedné a 
spoločenskovedné vysoké školy s technickými. Jednoducho, 
niektoré kritéria nie sú všeobecne aplikovateľné. Napriek 
týmto výhradám hodnotenie agentúry sa akceptuje, pretože je 
v ňom rad výziev pre univerzitu. Predovšetkým výrazne sa 
treba posunúť v oblasti doktorandského štúdia. Dnes možno 
konštatovať, že všetky tri technicky orientované fakulty už 
majú akreditované doktorandské štúdium. Problém je iba v 
tom, že financovanie denného doktorandského štúdia je via-
zané na dotáciu zo štátneho rozpočtu. Ďalšou výzvou je 
vychovávať si profesorov a docentov z vlastných radov, 
pretože priemerný vek ich je vysoký a aj podiel študentov na 
počet profesorov a docentov je veľký. Riešenie je však 
otázkou času. Keď bude mať univerzita za sebou 20-30 rokov 
existencie, väčšina docentov a profesorov už zrejme bude 
odchovancami tejto univerzity. Zatiaľ je univerzita odkázaná 
na import učiteľov z iných vysokých škôl, aj keď už máme 
právo v niektorých oblastiach habilitovať a inaugurovať. Mať 
vlastných docentov a profesorov je problém, ktorý riešime. 
Bez vedy, výskumu, docentov a profesorov vysoká škola nie 
je kvalitnou vysokou školou alebo univerzitou. Ďalším pro-
blémom je zabezpečenie a zvyšovanie kvalifikácie vedecko-
pedagogického zboru. Na univerzite je rad vynikajúcich 
odborníkov, ako je akademik Ivan Plander, akademik Anton 
Blažej sú uznávaní nielen v Európe, ale aj vo svete. No o rok 
budú mať osemdesiat rokov. Musí sa zabezpečiť prílev mladej 
krvi. Ak majú vynikajúci mladí ľudia zostať na vysokej škole 
a my im ponúkneme plat 12 až 13 tisíc Sk, pričom im 
zahraničná firma ponúkne 30 tisíc Sk a vrcholové manažérske 
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miesto, niet šance prilákať ich učiť na vysokej škole. Ako 
rektora ma vždy poteší, keď pochvália našich absolventov ich 
domáci, či zahraniční zamestnávatelia. Bol by som však rád, 
keby niektorí z nich zostali na univerzite a venovali sa 
vedeckej práci. Ale na to im zatiaľ nevieme vytvoriť 
optimálne sociálno-ekonomické podmienky.  

Trenčianske noviny 13.02.2006 
 
Dňa 16. februára 2006 sa uskutočnila tlačová beseda 

Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, na ktorej dekan fakulty doc. Ing. Dušan Maga, 
PhD. so svojimi prodekanmi doc. Ing. Jaroslavom Binka 
CSc., Ing. Andreou Julény a predsedom Akademického 
senátu Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka 
Ing. René Har-
ťanským, PhD. 
informovali o no-
vých študijných 
programoch, kto-
ré sa dotýkajú 
hlavne automobi-
lového priemy-
slu, spolupráce 
s firmou Volswa-
gen Bratislava 

a Zväzom automobilového priemyslu Slovenskej republiky. 
Ešte predtým vysvetlili, čo vlastne je 
mechatronika. Mechatronika je moder-
ný vedný odbor, ktorý integruje precíz-
ne strojné inžinierstvo s elektrotech-
nikou, elektronikou a inteligentným po-
čítačovým riadením. K doteraz akre-

zľava – doc. Ing. D. Maga, PhD., Ing. A, Julény, doc. Ing. J. Binka, CSc., Ing. R. Harťanský, PhD. 

doc. Ing. Dušan Maga, PhD. 
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ditovaným študijným programom „Mechatronika“ a „Mana-
žérstvo kvality produkcie“ v dennej a externej forme v baka-
lárskom a inžinierskom štúdiu pribudol od nového akade-
mického roka nový študijný program „Mechatronika cestných 
motorových vozidiel“ v bakalárskom štúdiu s možnosťou 
pokračovania v inžinierskom štúdiu v študijnom programe 
„Mechatronika“. V jeho súčasnom prvom ročníku študuje 59 
študentov v dennej a externej forme štúdia. Fakulta mecha-
troniky prekročila v akademickom roku 2005/2006 hranicu 
jeden tisíc študentov. Absolventi nového študijného programu 
sa uplatnia v širokom spektre povolaní : 
1. vo výrobných podnikoch automobilového priemyslu  a v or-

ganizáciach, ktoré s týmto priemyslom kooperujú; 
2. pri zabezpečovaní po výrobných činností, menovite v orga-

nizácii predaja a servisných služieb;  
3. pri zabezpečení technologickej prípravy výroby, pri mon-

táži, nastavovaní a testovaní výrobných liniek, pri riadení 
automobilovej výroby, skúšobníctve, testovaní a nastavo-
vaní prevádzkových parametrov, odstraňovaní závad. 

V ďalšom sa dotkol aj neúspešnosti študentov na univerzitách 
technického zamerania, ktorá pomerne vysoká. Na Fakulte 
mechatroniky má hodnotu  50 %, čo prevyšuje celoslovenský 
priemer. Postrachom študentov sa stala matematika. V snahe 
eliminovať negatívny vplyv matematiky na štúdium mecha-
tronikov, bola katedra matematiky delimitovaná z Ústavu prí-
rodných a humanitných vied na Fakultu 
mechatroniky. Vedenie fakulty očakáva od 
spomínaného experimentu, že bude môcť 
ovplyvňovať omnoho viac individuálny 
prístup učiteľov k študentov. Neznamená to 
však zníženie náročnosti na študentov.  
Prodekanka pre bakalárske štúdium Ing. 
Andrea Julényi doplnila informácie o pod-
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mienkach prijímacieho konania. Podmienkami prijatia sú : 
ukončené stredoškolské vzdelanie, overená kópia maturitného 
vysvedčenia, potvrdenie o zdravotnej starostlivosti, ústrižok 
o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie 
a životopis. Prijímacie konanie na všetky druhy študijných 
programov budú bez prijímacích skúšok. Komisia bude po-
sudzovať spôsobilosť uchádzačov na základe výsledkov štúdia 
zo strednej školy a výsledkov odborných aktivít uchádzača. 
Prihlášky sa podávajú do 31. marca 2006. Termín prvého kola 
prijímacieho konania sa uskutoční v júni 2006.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 64/1/06, 74/1/06, 75/1/06, 87/2/06 

 
Dňa 21. februára 2006 

primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler 
a riaditeľka Základnej 
školy Trenčín, Bezručova 
ulica Mgr. Jarmila Ma-
hríková odovzdali do 
užívania bezbariérový 
výťah pre zdravotne han-
dicapovaným žiakom 

prestrihnutím symbolickej stuhy za asistencie vozíčkarky de-
viatačky Miroslavy Velackovej a štvrtáčky Veroniky Švan-
cárkovej. Pri tejto príležitosti primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler po-
vedal, že je rád, že sa podarila táto in-
vestícia, ktorá umožní zdravotne postih-
nutým deťom bezproblémový prístup do 
všetkých učební školy od suterénu až po 
najvyššie podlažie a tým pomôže zlep-
šenie v ich vzdelávaní. K tejto skutočnosti 
dodala riaditeľka základnej školy Mgr. Jar-

slávnostná chvíľa pri prestrihávaní stuhy Mgr. Mahríkovou a Ing. B. 
Cellerom za asistencie 
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mila Mahríková, že základná škola v roku 1995 integrovala 
prvého žiaka s telesným postihnutím – vozíčkára, Martina 
Krajčoviča a odvtedy začali navštevovať školu ďalší zdra-
votne handicapovaní žiaci. V rámci projektu Škola podpo-
rujúca zdravie sa vedenie tejto školy snažilo vytvárať vhodné 
podmienky na vzdelávanie aj zdravotne postihnutých žiakov. 
Ako prvý bol vybudovaný bezbariérový vstup do školy. 
Následne sa zabezpečil školský špeciálny pedagóg, ktorý 
školil učiteľov a vychovávateľky na prácu so zdravotne pos-
tihnutými žiakmi. V ďalšom období boli v škole vybudované 
bezbariérové sociálne zariadenia ako aj špeciálna učebňa pre 
žiakov so špeciálno – pedagogickými potrebami. Už druhý rok 
pomáha telesne postihnutým žiakom vo vzdelávaní aj osobný 
asistent. Výťah priamo nadväzuje na bezbariérový vstup do 
budovy školy. 

Trenčianske noviny 27.02.2006 
Info Trenčín 02.03.2006 
Pomocná evidencia 79/1/06, 101/1/06 
 
Oslava 90. výročia založenia skautingu v Trenčíne sa niesla 

v znamení ich radosti, pretože Mesto Trenčín vyriešilo 
dlhotrvajúci problém trvalého priestoru pre deti a mládež 
združujúce sa v skautskom hnutí. Keď chcete vedieť ako, tak 
čítajte ďalej. Už niekoľko rokov predtým mladí skauti a 
skautky sa stretávali v zastaralej budove na Kukučínovej ulici. 
Tieto priestory nevyhovovali hygienicky ani kapacitne. Tech-
nický stav budovy s pretekajúcou strechou často zhoršovali 
krádeže a vlámania, po ktorých sa nešťastným skautom nas-
kytol pohľad na obhorené steny a zničený nábytok. Keď už 
nebolo čo vziať, odniesli si zlodeji hliníkové výstuže tábo-
rových lehátok. S pomocou Mesta Trenčín a priateľov skau-
tingu sa táto skutočnosť zmenila. Mesto ponúklo skautom časť 
budovy po bývalej materskej škole v Zlatovciach, ktorá bola 
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zrušená a priestory ostali nevyužité. Skauti si interiér budovy 
svojpomocne opravili a uviedli opäť do prevádzkyschopného 
stavu. Ako hovorí vodca jedného z oddielov: „Keď sme sem 
prišli, boli tu prázdne miestnosti, špinavé steny, z ktorých 
trčali káble a nefunkčné sociálne zariadenia. Skaut je však 
šikovný. Všetko sme si začali sami opravovať, aby sa mohla 
začať pravidelná schôdzková činnosť. A tak  budova, ktorá 
kedysi patrila hlavne deťom, opäť začala slúžiť mládeži a 
šľachetnej myšlienke. Okrem pravidelnej činnosti skauti budo-
vu využívajú aj na ďalšie aktivity spojené so vzdelávaním, ako 
napríklad organizovanie kurzov prvej pomoci, vzdelávacie 
semináre pre skautských vodcov z celého Slovenska. Takéto 
využitie plánujú skauti aj do budúcnosti. Okrem toho by 
chceli, aby skautský dom slúžil aj ako útočisko pre skautov zo 
vzdialenejších miest a zahraničia keď prídu spoznávať mesto 
Trenčín a jeho okolia.  

Info Trenčín 02.03.2006 
Pomocná evidencia 95/1/06 
 

Deti vo víre tanca, 
sprievod masiek, fašian-
gové piesne a vinše sa 
niesli 21. februára 2006 
areálom Materskej školy 
Trenčín, Šafárikova uli-
ca. Deti vo vlastnoručne 
vyrobených „maškarách“ 
či profesionálne zhoto-

vených maskách spievali, tancovali, veselili sa a vinšovali. 
Info Trenčín 02.03.2006  
Pomocná evidencia 95/1/06  

 
Zmena financovania základných škôl zo strany štátu v rám-

ci prenesených kompetencií formou finančného príspevku 
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(normatívu) na jedného žiaka priniesla od 1. júla 2002 aj v 
Trenčíne nový pohľad na ich fungovanie. Mesto Trenčín za-
čalo realizovať prijatú koncepciu školstva a uskutočnilo racio-
nalizačné opatrenia, pretože v prvých ročníkoch každoročne 
klesá počet žiakov.   Z tohto dôvodu klesá aj celkový objem 
peňazí, ktoré školy dostávajú od štátu. Základné školy však 
dostali do kompetencie mestá, ktoré sa musia postarať naprí-
klad o správu školských budov a nové investície. Mesto Tren-
čín vynaložilo zo svojho rozpočtu od prevzatia kompetencií 
v júli roku 2002 vrátane tohto roku na investície do škôl 
takmer 140 miliónov Sk. Najväčšou tohtoročnou investíciou 
bude rekonštrukcia športového areálu na Základnej škole 
Novomeského ul. v hodnote 40 miliónov Sk. 

Základné školy, školské stravovanie a zariadenia pre 
záujmové vzdelávanie 
 
       v tis. Sk 
    2002 2003 2004 2005 2006 Spolu : 

   rozpočet  
rozpočet 

  
 rozpočet

  
rozpočet 

  rozpočet    
1 Investície 25 2 024 8 433 45 310 44 500 100 292 

2 
Investície do tepelného 
hospodárstva 0 16 455 1 510 2 042     12 000  32 007 

3 Poistenie - z rozpočtu Mesta 0 0 693 685 685 2 063 

4 
Opravy a údržby - z rozpočtu 
Mesta 0 0 390 1 936 0 2 326 

5 
Ostatné výdavky z rozpočtu 
Mesta    0 0 446 1 080 1 400 2 926 

  S p o l u : 25 18 479 11 472 51 053 58 585 139 614 
 

Investície do tepelného hospodárstva – najväčšie akcie 
V roku 2003 bolo zrealizované zabudovanie meracej a 

regulačnej techniky a úpravy na kotlovej ochrane a rozdeľo-
vačoch na materských a základných školách vo výške 16.455 
tis. Sk v zmysle Plánu technického zhodnotenia na úseku te-
pelného hospodárstva a domového a bytového fondu. 

 V roku 2004 sa na rekonštrukciu strojného zariadenia ko-
tolne v Základnej škole Trenčín, Ulica Dlhé Hony prein-
vestoval 1.510 tis. Sk.  
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V roku 2005 sa na technické zhodnotenie kotolne v Zá-
kladnej škole Trenčín, Ulica Bezručova vynaložilo 1,5 mil. Sk 
a na úpravu vody a byt školníka v Základnej škole Trenčín, 
Veľkomoravská ulica v čiastke 542 tisíc Sk. Rozpočtovaná 
čiastka vo výške 12 mil. Sk na rok 2005 zahŕňal prostriedky 
na projektovú dokumentáciu a vybudovanie nových kotolní v 
Základnej škole Trenčín, Novomeského ul., v Základnej škole 
Trenčín, Ulica Na dolinách, Materská škola Trenčín, Kubran-
ská cesta a drobné investície. Ostatné výdavky z rozpočtu 
Mesta Trenčín predstavovali výdavky na revízie zariadení v 
kryte civilnej ochrany, nákup požiarnej techniky a hasiacich 
prístrojov, výdavky na prevádzku školských plavární, knihy 
pre prvákov, školské súťaže a pod. 
Všetky investície sú vyjadrené v tabuľke : 

 

Najväčšie investičné akcie v 
tis. Sk :                                            

1 
Základná škola Kubranská - kanalizačná+vodovodná 
prípojka 1 169 

2 
Základná škola Opatová - 
plynofikácia   677 

3 
Základná škola Veľkomoravská – rekonštrukcia sociálnych 
zariadení 2 379 

4 
Základná škola Veľkomoravská - rekonštrukcia drevných 
otvorov  519 

5 Základná škola Hodžova - športovo-rekreačný areál   16 623 
6 Projekty pre základné školy  4 349 
7 Základná škola Veľkomoravská - športový areál   16 737 
8 Základná škola Novomeského - športový areál  884 
9 Základná škola Bezručova - bezbariérový prístup   4 228 

10 Základná škola Na dolinách - strechy  2 892 
11 Základná škola Novomeského - plaváreň   1 191 
12 Základná škola Novomeského - strecha+CO kryt  1 821 
13 Základná škola Novomeského - sociálne zariadenia   558 
14 Základná škola Východná - sociálne zariadenia   416 

Mesto Trenčín požiadalo o finančné prostriedky z eurofon-
dov na rekonštrukciu školských objektov vo výške 232,6 mil. 
Sk. Tým chce prispieť nielen k zlepšeniu vzdelávacieho 
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procesu na školách, ale i podnietiť rozvoj jednotlivých mest-
ských častí. Stavebné úpravy sú zamerané na zvýšenie tech-
nického, energetického a technologického štandardu vyba-
venia stavieb, najmä na zateplenia objektov, výmeny okien 
a vstupných dverí, rekonštrukcie striech, rekonštrukcie hygie-
nických zariadení, rekonštrukcie rozvodov kanalizácie, ústred-
ného kúrenia, elektroinštalácie, výmeny svietidiel a pod. Re-
nováciu na Základná škola Trenčín, Hodžova ulica, Základná 
škola Trenčín, Ulica Dlhé Hony, Základná škola Trenčín, 
Ulica P. Bezruča, Základná škola Trenčín, Veľkomoravská 
ulica a Základná škola Trenčín, Novomeského ulica by mesto 
spolufinancovalo sumou 12,2 mil. Sk. Projekty sú v procese 
posudzovania, žiadny doteraz nebol zamietnutý. 

Info Trenčín 02.03.2006 
Pomocná evidencia 95/1/06 

 
V školskom roku 2004/2005 sa uskutočnil pilotný ročník 

projektu Zelená škola. Zapojilo sa do neho 48 škôl z celého 
Slovenska. Celosvetovo platný certifikát Zelená škola nako-
niec dostali zástupcovia 39 slovenských základných, stredných 
škôl a gymnázií. Slávnosť certifikácie sa uskutočnila 3. no-
vembra 2005 v Pálffyho paláci v Bratislave a medzi úspeš-
nými a certifikovanými boli aj školy z trenčianskeho regiónu – 
Základná škola Trenčín, Kubranská cesta, Základná škola 
Trenčín, Východná ulica, Základná škola Trenčín, Potočná 
ulica a Špeciálna základná škola internátna Vladimíra Pred-
merského v Trenčíne. Hlavným cieľom projektu Zelená škola 
bolo pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej, 
„zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak povedané, 
projekt podporoval činnosti vedúce k environmentálnemu 
správaniu sa slovenských škôl, akým je prevádzka školy 
v medziach platných environmentálnych právnych predpisov, 
prevencia pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 
prostredia, udržateľná spotreba zdrojov, či environmentálna 
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výchova a vzdelávanie žiakov i pracovníkov školy a spolu-
práca s miestnou komunitou a okolitým svetom. V Akčnom 
pláne Zelenej školy si každá škola sama stanovila konkrétne 
úlohy na základe vlastných, špecifických podmienok. Medzi 
projektové úlohy patrilo napríklad zavedenie separovaného 
zberu v škole, prípadne aj v triedach, zriadenie komposto-
viska, účasť pedagógov, ale aj žiakov a študentov na eko-
logických seminároch, organizovanie škôl v prírode, zame-
raných na čo najväčší pobyt detí vonku a na environmentálnu 
výchovu, zavedenie úsporných opatrení, príp. aj technológií, 
šetriacich energiu, teplo, vodu. Veľmi podstatnou, ak nie naj-
podstatnejšou, časťou projektu bolo plnenie výchovno-vzde-
lávacích úloh účasťou žiakov a pedagógov na praktickej 
ochrane prírody, ako napríklad pri vysádzaní stromov, pri 
prenosoch žiab na ich jarnom ťahu, pri zimnom sčítaní vtác-
tva, starostlivosť o zeleň v škole, v areáli školy aj v obci, dô-
raz školy na neformálne plnenie osnov environmentálnej vý-
chovy, využívanie netradičných foriem výučby v škole (zá-
žitkové učenie, herné aktivity, výučba formou terénneho výs-
kumu, exkurzie), dôraz na cvičenie tolerancie, kritického mys-
lenia, tvorbu a obhajobu vlastného názoru, zodpovedného ko-
nania a podobne. Zelená škola sa stala novým trendom, novým 
myšlienkam, alternatívnej pedagogike. Kvalitu certifikovania 
garantuje Foundation for Environmental Education – Nadácia 
pre environmentálnu výchovu. Program Ecoschools spustila 
organizácia v roku 1995 v ôsmich krajinách na dvoch tisíc-
kach škôl. V súčasnosti po 10 rokoch fungovania projektu 
záujem stále trvá a počet členov stúpol na 41 krajín a tri-
násťtisíc škôl. Cieľom medzinárodnej spolupráce bola aj 
výmena informácií a skúseností medzi školami prostred-
níctvom internetovej stránky www.eco-schools.org. Tam sa 
študenti nielen dozvedeli dobré tipy, ale si aj preskúšajú svoje 
znalosti v angličtine. Slovenským špecifikom v celosvetovom 



 423 

meradle projektu je fakt, že podmienky projektu ako aj 
projektové úlohy sú postavené najprísnejšie – slovenské Zele-
né školy sú v tomto zmysle teda vo svetovej špičke. O to viac 
vyniká v rámci Slovenska trenčiansky región, v ktorom je 
„najvyššia koncentrácia“ Zelených škôl. V tomto školskom 
roku 2005/2006 sa prihlásilo do projektu Zelená škola 60 škôl 
z celého Slovenska, pričom trenčiansky fenomén „najvyššieho 
výskytu Zelených škôl na plochu“ sa ešte zvýšil, keď do 
projektu bolo prihlásených až 6 škôl z mesta Trenčín a ďalšie 
školy sú prihlásené z najbližšieho okolia. Projektové podmien-
ky sa v 1. ročníku projektu sprísnili. Napríklad nie je možné 
v škole zapojenej do súťaže Zelená škola prevádzkovať auto-
maty na nápoje (aj z hľadiska odpadového aj z hľadiska zdra-
votného), nemôžu sa zapájať do rôznych spotrebiteľských 
súťaží typu „za nazbieranie najväčšieho počtu obalov od firmy 
ABCD získa škola počítač“ (čo je priama podpora konzum-
ného spôsobu života). Filozofia projektu Zelená škola je 
založená na skromnosti, šetrnosti voči prírodným zdrojom 
a voči životnému prostrediu). Školy zapojené do projektu 
majú nárok na svojho kvalifikovaného konzultanta, ktorý 
škole pomáha plniť projektové úlohy, riešiť problémy na ceste 
za certifikátom a je škole kedykoľvek k dispozícii. Okrem 
toho sú projektové školy zapojené do celoslovenskej e-mai-
lovej konferencie, vďaka čomu sú vždy ako prvé pri zdroji 
rôznych dôležitých informácií. A trenčianske školy mali 
navyše zo svojej účasti v projekte aj takú výhodu, že získali na 
realizáciu projektu Zelená škola aj malú finančnú podporu od 
Mesta Trenčín vo výške 15000,- Sk na jednu školu. Grant im 
sprostredkovalo Centrum environmentálnych aktivít – kon-
zultantská organizácia pre trenčiansky región. Školy si za tieto 
finančné prostriedky zakúpili napríklad vodu šetriace pákové 
batérie, WC splachovače, energiu šetriace úsporné žiarovky, 
literatúru do svojich školských environmentálnych knižníc 
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a iné. Úspešné školy v projekte získajú certifikát a vlajku 
Zelená škola. Na získaní certifikátu spolupracujú okrem žia-
kov a pedagógov i nepedagogickí pracovníci školy, vedúce 
jedální, školníci, či rodičia. Značka zelenej školy napovedá, že 
takáto škola je niečím výnimočná, nielen v ochrane životného 
prostredia, ale aj v zapájaní študentov a rodičov do riadenia 
školy. 

Info Trenčín 02.03.2006  
Pomocná evidencia 95/1/06 
 
Každoročná súťaž malých recitátorov Rapotačky sa niesla v 

duchu detských básní a dramatizácií rozprávok. V Galérii M. 
A. Bazovského sa dňa 2. marca 2006 stretlo 26 detí z mater-
ských škôl v Trenčíne v sprievode učiteliek a rodičov. Malí 
predškoláci predviedli svoje recitátorské a „herecké“ schop-
nosti a tiež ukázali, ako sú  pripravení na vstup do základnej 
školy. Za svoju odvahu a výkony si odniesli odmeny, ktorými 
boli diplomy, sladkosti a pastelky. S dobrou náladou sa vrátili 
do materských škôl, kde ich čakali kamaráti a chutný obed. 
Poďakovanie patrí aj učiteľkám, ktoré toto milé podujatie 
organizovali a dopriali tak všetkým prítomným odniesť si veľa 
pekných zážitkov. 

Info Trenčín 16.03.2006  
Pomocná evidencia 126/1/07 
 

Dňa 8. marca 2006 uspo-
riadala Fakulta špeciálnej tech-
niky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka tlačovú 
konferenciu, na ktorej jej dekan 
doc. Ing. Bohumil Bátora, 
CSc. so svojimi prodekanmi 
prof. Ing. Rozmarínou Du-
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bovskou, DrSc. a Ing. Jozefom Eliášom informovali novos-
tiach, ktoré pripravila fakulta v novom akademickom roku 
2006/2007. V úvode tlačovej konferencie dekan prof. Ing. Bo-
humil Bátora priblížil Fakultu špeciálnej techniky, ktorá za 
roky svojho pôsobenia sa stala pevným článkom univerzitného 
vzdelávania zo strojárskym zameraním na Slovensku. Fakulta 
je členom Asociácie fakúlt strojárenského zamerania v Českej 
a Slovenskej republike, prostredníctvom ktorej úzko spolu-
pracuje s inými členmi asociácie - fakultami vo oblasti peda-
gogiky, vedy, výskumu a aplikačnej činnosti. Fakulta však 
spolupracuje aj s inými vzdelávacími inštitúciami s podobným 
vzdelávacím programom doma a v zahraničí, ktoré sú po-
tvrdené zmluvami o spolupráci. Čo všetko môže fakulta pos-
kytnúť záujemcom o štúdium v novom akademickom roku 
2006/2007 uviedol, že v prvom rade je akreditovaný baka-
lársky študijný program „Špeciálna strojárenská technika“, 
ktorý keď študent úspešne absolvuje a má záujem, môže 
pokračovať v inžinierskom študijnom programe. Výhodou 
každého absolventa fakulty je skutočnosť, že má duálne vyu-
žitie, t.j. ak nenájde zamestnanie vo výrobných podnikoch špe-
ciálnej techniky, tak sa môže uplat-
niť v akejkoľvek civilnej strojáren-
skej firme. Vzdelávanie špecialistov 
pre zabezpečenie spoľahlivosti a ob-
novy vojenského techniky Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky sa 
vykonáva tiež v rámci študijného 
programu „Špeciálna strojárenská 
technika“ na základe dohody s Mi-
nisterstvom obrany Slovenskej repu-
bliky. Ďalším akreditovaným baka-
lárskym študijným programom je 
„Výrobná technika v spracovateľskom priemysle“, ktorý je 

prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc. 
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nasmerovaný do textilnej, odevnej, obuvníckej, sklárskej, 
plastikárskej výroby. Aj v tomto prípade jeho úspešní ab-
solventi môžu pokračovať v inžinierskom štúdiu. Vstupom 
zahraničných investorov do rozvoja automobilového prie-
myslu v Slovenskej republike podmienilo sa rozšírenie štu-
dijného zamerania strojárenských fakúlt na prípravu odbor-
níkov pre potreby automobilového priemyslu. Preto do nového 
akademického roka 2006/2007 chce fakulta vstúpiť novým 
študijným programom „Výrobné technológie automobilového 
priemyslu“, o ktorého akreditácii by sa malo rozhodnúť v me-
siaci apríl 2006. Ak akreditačná komisia rozhodne kladne, fa-
kulta by chcela v druhom prijímacom kole prijať na tento 
program 120 študentov. Po ukončení 2. stupňa vysokoškol-
ského štúdia nájde absolvent uplatnenie pri navrhovaní, za-
vádzaní a riadení komplexných výrobno-technologických 
procesov vo výrobe, diagnostike, opravárenstve a prevádzke 
automobilov. Okrem už spomenutých bakalárskych a inžinier-
skych študijných programov je pripravený nový akreditovaný 
doktorandský program „Strojárske technológie a materiály“, 
určený pre absolventov inžinierskeho štúdia, ktorí chcú pokra-

čovať v oblasti vedy a výskumu. Pro-
dekan Ing. Jozef Eliáš vo svojom 
vystúpení rozšíril informáciu o poč-
toch študentov na fakulte a o pod-
mienkach prijatia študentov v novom 
akademickom roku 2006/2007. Fakul-
ta špeciálnej techniky má v súčasnosti 
480 študentov, z toho 400 denného 
štúdia, 80 diaľkového štúdia. V tomto 
roku je predpoklad prijať až 400 
študentov. No toto číslo sa určite ne-

podarí naplniť, pretože nie všetci prihlásení a prijatí študenti 
na univerzitu nakoniec nastúpia. Výsledky zo začiatku 

In

Ing. Jozef Eliaš 
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uplynulého akademického roka toto konštatovanie potvrdzuje, 
keď bolo prijatých 360 študentov, z ktorých len 60 % 
nastúpilo. V priebehu prvého semestra 30 študentov opustilo 
fakultu pre neuspokojivé študijné výsledky. Plán fakulty do 
najbližších dvoch rokov jen veľmi zaujímavý, pretože jej po-
čet by sa mal ustáliť na 700 až 800 študentoch. Uchádzači o 
štúdium predkladajú žiadosti do 31. marca 2006. Prijatie je 
bez prijímacích skúšok a výber študentov posudzuje výberová 
komisia podľa výsledkov ich stredoškolského štúdia. Výs-
ledky budú oznámené do 21. júna 2006. Druhé kolo pri-
jímania nových žiadostí uchádzačov o štúdium bolo stanovené 
na 31. júl 2006 a výberová komisia rozhodne 17. augusta 
2006. Prodekanka prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. 

otvorila ešte jeden problém, ktorý súvisí 
s nižšou úrovňou žiakov z prírodoved-
ných predmetov na stredných školách – 
matematiky a fyziky, ktoré sú základom 
štúdia na vysokých školách s technic-
kým zameraním. Vzdelávanie týchto 
predmetov na stredných školách je ne-
rovnomerné. Aby bola šanca poskytnúť 
všetkým možnosť vyrovnať sa s ne-
dostatkami už spomínaných predmetoch 
na začiatku štúdia vysokej školy, nové 

akreditácie študijných odborov platných od akademického ro-
ka 2005/2006 povinne umožnili študentom navštevovať plne 
voliteľné predmety - matematika a fyzika, ktoré svojím roz-
sahom nadväzujú na stredoškolskú učebnú látku a tým umož-
ňujú prekonať nedostatky, ktoré sú častými prípady pred-
časného neúspešnému ukončenia štúdia.  

Vlastné poznámky 
 

prof. Ing. Rozmarína Dubovská, DrSc. 
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V dňoch 8. a 9. marca 2006 usporiadala Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom 
„Moderné prístupy k riadeniu ľudských zdrojov“. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. marca 2006 privítalo auditórium Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka generálneho riaditeľa Slovenskej 
televízie Mgr. Richarda Rybníčka, aby si vypočulo jeho 
prednášku o činnosti Slovenskej televízie. Na stretnutie so 
študentmi ho pozvalo vedenie Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov. Hneď vo svojom úvode konštatoval, že pre všetky 
postkomunistické strany je sprievodným javom, keď v čele 
významných inštitúcií sa presadzujú mladí ľudia. O Slo-
venskej televízii povedal, že sa o nej hovorí ako o verejno-

právnej inštitúcii, 
ale nemá presné 
legislatívne vyme-
dzenie v oblasti 
financovania, eko-
nómie. Neexistuje 
žiaden zákon ako 
mať táto inštitúcia 
financovaná a ria-
dená a okrem toho 
nemá určeného 
reálneho majiteľa. 

On, ako riaditeľ bol naposledy volený Národnou radou Slo-
venskej republiky nad sebou zvolenú 15-člennú Radu Slo-
venskej televízie, ktorá nemá žiadne reálne zodpovednosti, 
voči tejto inštitúcii. Rada ukladá úlohy riaditeľovi Slovenskej 
televízie, ale ten nemá voči nej zodpovednosť. Riaditeľ Slo-
venskej televízie sa nemá reálne komu zodpovedať za svoju 

privítanie Mgr. R. Rybníčka dekanom doc. Ing. M. Mečárom, CSc.  
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činnosť, lebo nemá svojho majiteľa. Mgr. Richard Rybníček 
priblížil obdobie, keď bol slovenským parlamentom ustano-
vený do funkcie riaditeľa Slovenskej televízie. On a jeho 
realizačný team vstúpil do Slovenskej televízie v januári 2003 
a táto inštitúcia mala na svojom konte dlh 920 miliónov Sk 
a na účte 4.700 Sk. V tomto období pracovalo v televízii 2200 
zamestnancov. Vyrábali sa filmy, rôzne programy. Slovenská 
televízia mala pre svoju činnosť zabezpečené financovanie cez 
štátnu dotáciu, koncesionárske poplatky, reklamu a vlastnú 
výrobnú činnosť. Napriek všetkým týmto finančným zdrojom 

bola televízia v dlhu. Aby 
došlo k ozdraveniu vo fi-
nancovaní Slovenskej televí-
zie, muselo nové vedenie 
analyzovať všetky výdavky 
na jej činnosť. Z analýzy vy-
plynulo, že predchádzajúce 
manažmenty televízie abso-
lútne rezignovali na riadenie 

televízie. Nechali si diktovať z externého prostredia (produ-
centi, skupiny), teda ponechali rozhodovanie v riadení tele-
vízie im a riaditelia sa zamerali na komunikovanie s politikmi, 
aby sa na riaditeľskej stoličke udržal čo najdlhšie, teda aby ho 
neodvolali. Vychádzajúc z tejto skutočnosti nový manažment 
si určil stratégiu svojej činnosti. Jedným z prvých krokov bolo 
scentralizovanie riadenia, čo znamená, že všetky výdavky 
schvaľoval  generálny riaditeľ, dal sa spracovať generálny au-
dit Slovenskej televízie, ten preukázal, že vtedajšieho skutoč-
ného stavu 2200 pracovníkov bolo treba prepustiť 1117 za-
mestnancov. Toto nikto nečakal, aby došlo k tak veľkému 
prepúšťaniu. Manažment však vedel, že keď spustí prepúš-
ťanie pracovníkov, dostane od vlády Slovenskej republiky 
dotáciu 600 miliónov Sk na dvoje oddlženie. Toto vnútorné 
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ozdravovanie televízie prebiehalo v súčasne s pripravovanou 
novou programovou štruktúrou na nové vysielanie. V tak ťaž-
kých časoch bola stanovená aj ďalšia úloha – získať na svoju 
stranu verejnosť a média, aby všetci vedeli, čo sa televíziou 
deje, aby v prípade útokov zvonku z politických a záujmo-
vých skupín, ktorých zmeny najviac dotkli. Postupom času 
nastali súdne spory z titulu nezaplatenia faktúr. Rok 2003 bol 
skutočne krízovým, keď sa zastavila akákoľvek výroba a vy-
sielalo sa len to najnutnejšie. Používali sa archívy a reprí-
zované programy. Obmedzil sa dabing. Čo najviac prekvapilo 
bola zastaraná technológia a 80 % ľudí nevedelo pracovať 
s osobným počítačom. Neexistovali žiadne školenia zamest-
nancov s novou technológiou. Dnes je situácia lepšia. Vyjadril 
aj svoje stanovisko, že nebude kandidovať do ďalšieho funk-
čného obdobia. 

Vlastné poznámky 
 
O kvalite vyučovania cudzích jazykov na Gymnáziu Ľu-

dovíta Štúra v Trenčíne sa hovorí vždy len v dobrom. Pot-
vrdzujú to aj výsledky žiakov nielen na medzinárodných sú-
ťažiach, ale aj po jej ukončení v praktickom živote. Jedným 
z posledných úspechov získanie prvého miesta v semifinále 
medzinárodnej súťaže Mladé európske kuchárky v Berlíne 

v dňoch 14. až 16. 
marca 2006. V pr-
vom momente som 
si myslel, že súťa-
žiace len teoretizo-
vali v kuchárskom 
umení, čo sa doma 
naučili. Moje fanta-
zírovanie upresnila 
pri stretnutí členka 
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súťažiaceho trenčianskeho družstva Andrejka Remišová. „Je 
pravdou, že dobrou jazykovou prípravou prešli aj ďalšie dve 
členky družstva Katka Hiklová a Barborka Králiková, na 
ktorej sa podieľali vyučujúce nemeckého jazyka Mgr. Edita 
Schima, Mgr. Drahomíra Pavlíková a Mgr. Marta Čer-
ničková, ale v samotnej súťaži sme museli preukázať aj dávku 
svojej fantázie, hlavne v záverečnej fáze.“ Ako prebiehala sú-
ťaž ? „Na začiatku bolo trocha napätia, ale zadaním úlohy pre 
kuchárske družstvo, ktorým bolo výber potravín za 9 euro a tie 
spracovať v chutné jedlo v časovom limite jednej hodiny, všet-
ka tréma sa stratila. Spracované jedlo sme servírovali tak tro-
cha originálne, na príchod jari. Odbornej porote, zloženej 
s profesionálnych kuchárov, sme odpovedali na jej otázky, aké 
jedlo sme pre súťaž pripravili a po vykonanej degustácii sme 
čakali na jej rozhodnutie. Zrejme náš jazykový prejav v nem-
čine bol výborný aj s našou kulinárskou zručnosťou, lebo od-
borná porota nám prisúdila prvenstvo pred družstvom Čiech, 
Poľska a Nemecka.“  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 145/1/06 
 
V Púchove sa v dňoch 16. a 17. marca 2006 uskutočnila 

zaujímavá súťaž, v ktorej 
medzi sebou zápolili mladí 
barmani. Celá akcia sa skla-
dala z troch jednotlivých sú-
ťaží – Fast bartender, Flair 
Free Style a Old Herold 
Coctail Cup. Do súťaže bolo 
prihlásených 27 súťažiacich 
zo Slovenska a jeden 

z Čiech, ktorí v troch disciplínach ukázali prítomným, ako 
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rýchlo vedia pripraviť nápoje, ako bezchybne ich vedia 
namiešať a samozrejme nechýbala správna barmanská show 
plná lietajúcich pohárov. Mesto Trenčín a Združenú strednú 
školu hotelových služieb a obchodu v Trenčíne reprezentovali 
dvaja študenti štvrtého ročníka hotelovej akadémie Tomáš 
Blažej a Radovan Pavlík. Obaja mladíci sa barmanstvu venujú 
v rámci školskej výuky a majú v úmysle pokračovať so svojím 
koníčkom aj prácou v zahraničí. Na ich vlastné počudovanie 
to boli práve oni, ktorí oslovili porotcov najviac a zaslúžili si 
cenné poháre víťazov. Tomáš Blažej obsadil druhé miesto v 
Old Herold Coctail Cupe, kde sa kládol dôraz na správny 
pomer ingrediencií a chuť nápoja a Radovan Pavlík sa stal 
absolútnym víťazom súťaže, pretože získal prvé miesto za 
rýchlosť prípravy aj za barmanskú show Flair Free Style. 
Práve toto víťazstvo očakával Radovan najmenej, lebo tam 
podľa jeho slov bola vysoká konkurencia. Za absolútne 
víťazstvo získal aj pohár Top barmana Matúšovho kráľovstva.  

Trenčianske noviny 29.03.2006  
Pomocná evidencia 163/2/06 
 
V dňoch 16. a 17. marca 2006 navštívilo Strednú zdra-

votnícku školu v Trenčíne devätnásť študentiek pediatrie so 
svojimi tromi učiteľmi zo zdravotníckej školy  )Haute Ecole 
Mosane d´Enseignement Superieur-ASBL) Ste Julienne z bel-

gického mesta Liege. Dô-
vodom návštevy mladých 
Belgičaniek bol okrem iného 
aj záujem zistiť, akým spô-
sobom sa pripravujú na svo-
je povolanie sestry v kra-
jinách Európskej únie, pre-
dovšetkým v jej východnej 
časti. Táto téma bola totiž 

výmena skúseností medzi študentkami 
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hlavným zámerom projektu jednej zo študentiek Marie Jac-
ques. Študentky sa medzi sebou komunikovali po francúzsky 
a anglicky, a tak informácie o belgickom systéme výchovy 
zdravotných pracovníkov v zdravotníctve získali aj naše 
študentky.  Z porovnania  bolo zrejmé, že vo vzdelávaní zdra-
votných sestier v oboch štátoch sú rozdiely. V Belgicku žiaci 
po základnej škole pokračujú štúdiom na strednej škole, čomu 
zodpovedá vek 12 –18 rokov. Táto škola neposkytuje, ale ešte 
prípravu na určitú profesiu, ako je to u nás. Až po ukončení 
tejto strednej školy sa poskytuje všeobecné štúdium napríklad 
zdravotníckou školou, ktorá trvá 3 roky. Potom naviac študujú 
ešte jeden rok určitú špe-
cializáciu. Zoznámili sa s 
bohatými mimoškolskými  
aktivitami, najmä tempera-
mentnými členmi   folklór-
neho súboru  „Vena“, ktorí 
mali  možnosť  priamo vi-
dieť. Hostia prejavili  
o všetko  veľký  záujem.  
Pozorne  si  pozreli odbor-
né  učebne,  ale i ostatné  triedy školy. Budúce belgické pedia-
tričky navštívili aj detské oddelenie trenčianskej nemocnice. 
Prezreli si izby, vyšetrovacie miestnosti a od primára MUDr. 
Pavla Šimurku získali informácie o práci oddelenia. Hostia si 
ešte pochutili v našej kuchyni na typicky slovenskom obede, 
na kapustnici a slovenských domácich koláčoch s makom 
a tvarohom. A tak im chutilo, že koláče si brali so sebou aj do 
ubytovne. Veľmi potešil ich postreh, že z krajín východnej 
Európy sme najbližšie k štátom Európskej únie.  

Trenčianske noviny 29.03.2006  
 

návšteva laboratória 
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Z 1. ročníka súťaže Módna línia mladých, ktorý sa konal 
v Prešove v dňoch 16. až 18. marca 2006, priniesli žiaci 
Stredného odborného učilišťa odevného a textilného v 
Trenčíne druhé miesto. Súťaže sa zúčastnilo 21 stredných škôl 
a odborných učilíšť z celého Slovenska a prezentovali svoju 
návrhársku šikovnosť a krajčírsku zručnosť s kolekciami v 
ôsmich kategóriách. Trenčianski „odeváci“ prihlásili svoje 
modely do štyroch kategórií. O úspech sa postaralo družstvo 
šiestich tretiakov, študentov odboru operátor odevnej výroby, 
ktorí zhotovili kolektívne tri avantgardné klobúky. Kolekcia 
klobúkov s názvom „Impreza“ bola  tvorená v modelovej diel-
ni učilišťa. Súťaž v Prešove nadviazala na úspešného Mladého 
módneho tvorcu.  

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 179/2/06 
 
V dňoch 17. a 18. marca 2006 v hoteli Barónka v Bra-

tislave-Rači, sa pod patronátom Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky uskutočnila národná 
súťaž úspešného medzinárodného projektu „JuniorInternet“. 
Tento projekt pre deti a mládež do 18 rokov, ktorí sa aktívne 
zaujímajú o Internet bol vyhlásený v štyroch krajinách Európy 
- na Slovensku, v Čechách, v Poľsku a v Maďarsku. Projekt 
podporili Airbites Slovensko, program Youth, Medzinárodný 
Višegradský fond. Projekt mediálne podporili  Slovenský roz-
hlas a PC Space. Na súťaži sa predstavilo 52 nadaných mla-
dých ľudí, z toho 20 sa prezentovalo v kategórii Juniortext 
a 32 predstavilo svoje projekty v kategórii Juniorweb z celko-
vého počtu 114 prihlásených projektov v oboch kategóriách. 
Účastníci prezentovali svoje projekty širokej verejnosti, od-
borníkom, domácim ale i zahraničným hosťom. Projekt sa stal 
pre súťažiacich už sedem rokov odrazovým mostíkom do 
sveta úspešných mladých webdesignerov, programátorov, 
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internetových novinárov, projektových manažérov či inter-
netových podnikateľov. Cieľom projektu bolo a je okrem 
iného motivovať mladých ľudí k väčšiemu využívaniu inter-
netu, podporiť ich kreativitu a profesionálny rast, dať im mož-
nosť prezentovať svoje projekty a nadviazať kontakty s po-
dobne nadanými ľuďmi, účastníkmi z minulých rokov ako aj s 
odborníkmi z danej oblasti. Národný koordinátor projektu 
Junior Internet na Slovensku – Amavet, Asociácia pre mládež, 
vedu a techniku, vyhlásil na Slovensku v rámci projektu 
JuniorInternet dve súťaže. V prvej z nich JuniorWeb – súťaž 
webových stránok či rozsiahlejších internetových projektov, 
napríklad internetových časopisov, portálov, rôznych webo-
vých služieb, osobných stránok, webových stránok na určitú 
tému a podobne, odborná porota určila v kategórii do 16 rokov 
za výherné projekty tieto ocenenia aj dvoch študentov z Gy-
mnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne : 

1. miesto : Tomáš Jančo z Trenčína 
(http://www.dobratrieda.wz.sk/) 

2. miesto : Tomáš Peťovský z Trenčína (petovsky.szm.sk) 
3. miesto: Marek Hutník z Košíc (vesmirnyweb.wz.cz) 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. marca 2006 sa Mestská športová hala v Trenčíne 

stala stretnutím prevážne mládeže na 1. ročníku Tren-
čianskeho robotického dňa. Pri prvom pohľade na pozvánku 
som si myslel, že sa usporiadatelia 
pomýlili vynechaním písmena –n-, ale až 
pri ďalšom sústredení sa do textu som si 
uvedomil, že sa nejedná o chybu, ale sku-
točne jedná o deň, v ktorom sa predstavia 
mladí ľudia s robotmi. Na stretnutie v špor-
tovej hale preto každý chcel vidieť na 
vlastné oči, čo ich rovesníci dokázali pri 
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zvládnutí technických zručností výrobkoch, ktorým hovoríme 
roboty, do akej miery ich roboty vedieť vykonávať určité 
činnosti. Už pred slávnostným otvorením v priestore hracej 
plochy sa pripravovali plochy na prezentáciu robotov. Za 
účasti dlhodobo uvoľneného funkcionára Branislava Zubri-
čaňáka Mesta Trenčín Trenčiansky robotický deň otvoril riadi-      
teľ Stredného odborného učilišťa strojárskeho v Trenčíne Ing. 
Ľuboš Chochlík, ktorý v úvode privítal prítomných a poďa-
koval im za priazeň, keď si ho prišli pozrieť. Ďalej uviedol, že 
základným cieľom podujatia je zoznámiť širokú verejnosť so 
súťažou robotov pred medzinárodnou súťažou Eurorobot 
a s kolektívmi, ktoré sa z robotizáciou zaoberajú. Prvou dis-
ciplínou pred zrakmi divákov bola súťaž v kategórii Euro-
robot, v ktorej sa predstavili Tatran Team s robotom Veronika 
v čele so známym mladým konštruktérom Jurajom Éčerym, 
Proton Team s robotom Proton a M&M s robotom Harvester. 
Z hľadiska vyspelosti konštruktérov sa pred-pokladalo, že 
víťazstvo si odnesie Tatran Team. Stalo však, čo nikto neča-
kal, keď robot Veronika odmietol poslušnosť a nenaštartoval, 
tak víťazstvo strhol na seba Proton team s robotom Proton 
s konštruktérom Ladislavom Medveďom. Po tejto súťaži sa 
divákom predstavili konštruktéri Ing. Marek Sikot a Ing.  
Jozef Svetlík z Team Tuke Robotics z Košíc s ukážkou futbalu 

robotov. O svojej záľu-
be povedali toľko, že sa 
venujú tejto záľube len 
dva roky, ale v Európe 
už táto súťaž beží desať 
rokov. Bolo skutočné 
majstrovstvo, ktoré mo-
hli diváci vidieť na hra-
cej ploche. Nie nadar-
mo tento team sa stal 
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v roku 2005 majstrom Európy na súťaži 5+5 vo Viedni. 
Vlastné poznámky 
 
V dňoch 20. až 21. marca 2006 sa uskutočnil na Gymnáziu 

Ľudovíta Štúra v Trenčíne 36. ročník celoštátneho kola 
Olympiády v ruskom jazyku za účasti 37 študentov z celého 
Slovenska. V prvý deň absolvovali študenti písomnú časť  a na 
druhý deň pokračovala súťaž ústnou časťou. V ústnej časti 
olympionici odpovedali v ruskom jazyku na otázky z geo-
grafie, kultúrnych zaujímavostí Ruska, zaujímavosti pri pre-
chádzke veľkomiest Moskva a Petrohradu. študenti boli veľmi 
dobre jazykovo i vedomostne pripravení. Takže v závere mala 
odborná komisia ťažkú úlohu, aby správne rozhodla. A tú sú 
výsledky, ako rozhodla : 
Kategória A-1 : 
1. Mikušincová Alexandra, Gymnázium M. R. Štefánika, 

Nové Zámky 
2. Chytilová Daniela, Gymnázium A. Kmeťa, Banská 
Štiavnica 

3. Žolnová Nina, Základná škola Michalovce, Ulica T.J. 
Moussona 

Kategória A-2 : 
1. Gromóczki Peter, Základná škola Košice, Staničná ulica 
2. Škodová Lucia, Gymnázium Bratislava, Einsteinova ulica 

3. Mohler Lukáš, Základná 
škola Prešov, Kúpeľná 
ulica 

Kategória A-3 : 
1. Koreň Matej, Gymná-

zium Žiar nad Hronom, 
Ulica J. Kollára 

2. Kazmiruk Jurij, Súkrom-
né slovanské gymnázium 
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Bratislava, Žitavská ulica 
3. Purder Juraj, Základná škola Prešov, Kúpeľná ulica 
Kategória B-1 : 
1. Bukovinová Jana, Gymnázium Žiar nad Hronom, Ulica J. 

Kollára 
2. Didirková Ivana, Gymnázium Ľ. Štúra, Michalovce 
3. Sloboda Philipe, Súkromné slovanské gymnázium Bra-

tislava, Žitavská ulica 
Kategória B-2 : 
1. Šlosárová Ingrida, Gymnázium Lipany, Komenského ulica, 
2. Uhrínová Simona, Gymnázium Vrútky, Čachovský rad 
3. Rybárska Martina, Gymnázium Žiar nad Hronom, Ulica, J. 

Kollára 
Kategória B-3 : 
1. Sloboda Peter, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina 
2. Kasemová Martina, Gymnázium sv. Františka z Assisi, 
Žilina 

3. Hečková Renáta, Gymnázium Bratislava, Tilgerová ulica 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.03.2006  
Pomocná evidencia 160/1/06 

 
Dňa 22. marca 2006 bola 

Základná škola sv. Svorada 
a Benedikta v Trenčíne 
hostiteľským miestom 
reionálneho kola vedomost-
nej súťaže „Čo vieš 
o hviezdach ?“, do ktorej sa 
prihlásilo 32 žiakov a štu-
dentov z okresov Trenčín, 

Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Súťaž bola určená pre 
jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o astronómiu. Obsahovú náplň 

súťaž bola písomná 
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tvorili otázky zo všeobecnej astronómie, astrofyziky, histórie 
astronómie, slnečnej sústavy, astronomických prístrojov 
a využitia kozmonautických prístrojov v astronómii. Do kraj-
ského kola v Partizánskom postúpili prví traja z každej kate-
górie : 
- kategória žiakov základných škôl 4. – 6. ročník a 1. – 2. 

ročník osemročných gymnázií 
1. Peter Kosec – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín,  
2. Patrik Švančara – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín,  
3. Denisa Horáková – Astronomický kabinet pri Základnej 
škole kpt. Nálepku N. Mesto n/V., 

- kategória žiakov základných škôl 7. – 9. ročník a 3. – 4. 
ročník osemročných gymnázií 
1. Ján Bogár – Základná škola Trenčín, Novomeského ul., 
2. Filip Beňo – Základná škola Trenčín, Novomeského ul., 
3. Michal Šustr – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 

- kategória študentov stredných škôl, gymnázií a 5. – 8. 
ročník osemročných gymnázií 
1. Alžbeta Černeková – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 
2. Peter Vanya – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 
3. Ondrej Urban – Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia133/1/06 
 
Ďalší ročník prehliadky malých spevákov z materských 

škôl pod názvom Zlatý slávik sa 
uskutočnil dňa 21.marca 2006 v obradnej 
miestnosti Mestského úradu Trenčíne. 
V tomto príjemnom prostredí z hrdiel 
dvadsiatich deviatich detí z pätnástich 
trenčianskych materských škôl znela 
pestrá paleta detských a ľudových piesní. 
Spevácky prejav niektorých detí hudob-

zľava – Benjamín Olas a Veronika 
Barinková 
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ným sprievodom vhodne dopĺňali pani učiteľky, iné deti spie-
vali na hudbu reprodukovanú z magnetofónu. Odvahu a pred-
vedený spevácky výkon detí zaslúžene odmenila porota v 
podobe sladkostí a diplomov, ktoré si malí slávici hrdo odná-
šali so sebou. Spoločným duetom sa publiku predstavili aj Ve-
ronika Barinková a Benjamín Olas.  

Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 167/1/06 

 
Dňa 21. marca 2006 sa uskutočnili na Trenčianskej uni-

verzite Dni príležitosti, ktoré zabezpečovalo Národné štu-
dentské združenie IASTE. Podujatie umožnilo študentom 
a čerstvým absol-
ventom vysokých 
škôl nadviazať 
kontakt s predstavi-
teľmi spoločností 
formou osobného 
kontaktu. Dni prí-
ležitosti otvoril 
zástupca IASTE 
Slovakia Gabriel 
Volkaj a úlohu po-
dujatia vyzdvihol 
v kladnom slova zmysle aj rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Po tomto 
otvorení sa študenti rozbehli po jednotlivých expozíciách pre-
zentujúcich sa firiem, ako napríklad Bosch Diesel, s.r.o., Hella 
Slovakia Frot lighting, s.r.o.Accentura a ďalšie, aby získali 
základné informácie o zamestnaní a ďalšom odbornom raste. 
Usporiadatelia podujatia pripravili návštevníkov zlosovateľné 
hodnotné ceny, z ktorých z najhodnotnejších bol na prvom 
mieste bol týždenný lyžiarsky zájazd do Rakúska. 

Vlastné poznámky 

zľava – Gabriel Volkaj a doc. Ing. Juraj Eagner, PhD. 
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Pomocná evidencia 145/1/06, 165/1/06 
 

Dňa 22. marca 2006 usporiadalo Regionálne poradenské 
a informačné centrum Trenčín – 
Informačné centrum Europe Direct 
Trenčín tlačovú besedu, na ktorej 
projektový manažér Europe Direct 
Ing. Ľubomír Juríček informoval 
o  1. ročníku vedomostnej súťaže 
„Mladý Europan“ o reáliach Eu-
rópskej únie z oblasti histórie, sú-
časnosti, geografii a ekonomike,  
určenej pre študentov 3. ročníka 
stredných škôl z okresov Trenčín, 
Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Pú-

chov, Považská Bystrica, Bánovce n/Bebravou, Partizánske 
a Prievidza, ktorého regionálne kolo sa uskutoční dňa 10. aprí-
la 2006 v sídle Informačného centra Europe Direct Trenčín, 
Opatovská ul. č. 23. Do regionálneho kola sa klasifikovalo de-
sať stredných škôl z nich aj dve trenčianske – Gymnázium Ľ. 
Štúra a Združená stredná škola obchodu a služieb. Víťazi zo 
siedmich regionálnych kôl sa stretnú na celoslovenskom finále 
v Komárne v dňoch 27. až 28. apríla 2006. Pre víťazné troj-
členné družstvo je pripravená atraktívna cena – poznávací po-
byt v sídle Európskeho parlamentu. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 27.03.2006 
Pomocná evidencia 140/1/06, 158/3/06 
 
Dňa 24. marca 2006 Mestská galéria na Mierovom námestí 

v Trenčíne predstavil tvorbu učiteľov výtvarného odboru Zá-
kladnej umeleckej školy v Trenčíne na prvej spoločnej výstave 
Mgr Jozef Švikruha pod názvom Naše palety. Osem autorov 

Ing. Ľubomír Juríček 
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využilo pri príležitosti tohoročného Dňa učiteľov príležitosť 
prezentovať svoju voľnú maliarsku, grafickú a fotografickú 
tvorbu. Každý z nich sa vyjadruje svojským výtvarným jazy-
kom, ktorý dohromady vytvára pestrú tematickú i štýlovú pa-
letu. K ozdobám výstavnej kolekcie patria predovšetkým poe-
tické portréty, krajiny a zátišia Mgr. Jozefa Švikruhu, ktorý 
potvrdzuje svoj vyhranený výtvarný a umelecký názor, rov-
nako ako Mgr. Viera Mešková so svojimi olejomaľbami a su-
chými pastelmi s témami mesta Tren-
čín a krajiny okolo neho takmer na 
hranici abstraktnej štylizácie. Vtip a 
iskru nezaprú svieže diela najmlad-
šieho výtvarníka Jána Meška, kombi-
nujúceho viaceré techniky i techno-
lógie do podoby obrazov so zakompo-
novanými hodinovými strojmi. Prí-
jemným prekvapením bola tvorba 
Mgr. Nadeždy Žatkovej, ktorá sa vo 
svojich fotografiách vracia do polo-
zabudnutého sveta starých dedinských dvorov a vidieckej 
krajiny. Pozornosť si zaslúžia aj práce zvyšných štyroch 
výtvarníkov Mgr. Izabely Bulkovej, Daniely Erteľovej, Evy 
Kulhánkovej a Ondreja Peťkovského. 

Trenčianske noviny 29.03.2006  
Pomocná evidencia 162/1/06 
 
Po učiteľoch výtvarného odboru Základnej umeleckej školy 

v Trenčíne na výstave Naše palety v Mestskej galérii v Tren-
číne sa dňa 28 . marca 2006 sa verejnosti predstavili aj ich 
kolegovia hudobníci v slávnostnom koncerte nazvaný Hrajú 
učitelia v Trenčianskom múzeu. V 70-minútovom programe 
sa predstavili hudobní pedagógovia a v 10 vystúpeniach pred-
viedli svoje interpretačné umenie v pestrom nástrojovom ob-
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sadení. Najväčší záujem a 
potlesk publika si vyslúžili 
predovšetkým vystúpenia, v 
ktorých sa vážna hudba stre-
tala s popom a jazzom. Pr-
vým príkladom boli pes-
ničky Michelle a Yesterday 
od Beatles v interpretácii 
sláčikového kvarteta, skvelý 
hudobný zážitok v štýle jazzu priniesol Jazz Quartet s exce-
lentným huslistom Jozefom Brindzákom. Porekadlo o ľud-
skom hlase ako najdokonalejšom hudobnom nástroji potvrdil 
Učiteľský spevácky zbor s dirigentom Martinom Holúbkom, 
ktorý si v závere zaspieval s Jazz Quartetom. V trojici vokál-
nych skladieb nechýbala ani slávna pieseň Lollipop od Juliusa 
Dixona a Beverlyho Rossa, priekopníkov amerického rock-
and-rollu. Po takomto hudobnom zážitku iba treba dúfať, že 
podobný koncert sa bude opakovať častejšie ako raz za rok. 
Vnímavé publikum a schopní hudobníci v Trenčíne určite 
nechýbajú.  

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 181/2/06 
 
Výborná atmosféra, vlastnoručne urobené kostýmy i kulisy 

a perfektné herecké výkony 
sprevádzali divadelné pred-
stavenia, ktoré dňa 28. mar-
ca 2006 v kultúrnych stre-
diskách na Ulici Dlhé Hony 
a na Kyjevskej ulici pre deti 
materských škôl v Trenčíne 
pripravilo divadielko, v kto-
rom hercami boli učiteľky 
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z trenčianskych materských škôl J. Bírová,  V. Buřilová, K. 
Ležatková z Materskej školy Trenčín, Ulica Na dolinách, M. 
Kahúnová z Materskej školy Trenčín, Ulica Márie Turkovej  
a J. Majčíková z Materskej školy Trenčín, Považská ulica. V 
ich repertoári nechýbali klasické rozprávky „Červená 
čiapočka“ a „Koza odratá a jež“. K týmto predstaveniam pri-
dali aj nové moderné prvky a piesne. Divadlo pre materské 
školy bolo založené v roku 1995. 

Info Trenčín 13.04.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 
 
Na katedre politológie Ústavu prírodných a humanitných 

vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka začalo v no-
vom akademickom roku 2006/2007 študovať 26 rómskych 
študentov. Zatiaľ ide o jediné štúdium tohto typu na Slo-
vensku, ktoré sa uskutočňuje v rámci projektu KEGA pod náz-
vom výskumnej úlohy „Socializácia rómskych lídrov“. Cie-
ľom štúdia je zvýšiť kvalifikáciu mladých Rómov, aby v bu-
dúcnosti mohli pôsobiť vo vedúcich funkciách. O tejto sku-
točnosti informoval na tlačovej besede dňa 29. marca 2006 
vedúci katedry politológie Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 
PhDr. Rastislav Tóth, CSc., ktorý projekt Kultúrnej edukač-
nej grantovej agentúry však nepovažuje za pozitívnu dis-
krimináciu, pretože uchá-
dzači museli splniť rovnaké 
podmienky ako všetci štu-
denti politológie. Študent        
1. ročníka študijného pro-
jektu Ivan Hricko infor-
moval, že sa na štúdium 
prihlásil hneď, ako sa o pro-
jekte dozvedel. Podľa neho 

zľava – prof. PhDr. Rastislav Tóth a študent Ivan Hricko 
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sú podobné projekty v zahraničí už desaťročia bežné, i keď 
tam išlo skôr o pozitívnu diskrimináciu. V Anglicku napríklad 
nemuseli miestni Rómovia mať ukončené stredoškolské 
vzdelanie, aby ich na univerzitu prijali.  

Vlastné poznámky  
Trenčianske noviny 03.04.2006 
Pomocná evidencia 148/1/06, 178/3/06 
 
Písomnou prácou zo slovenského jazyka a literatúry sa 

začali v pondelok 3. apríla 2006 tohtoročné skúšky dospe-
losti. Podľa ministra školstva Slovenskej republiky Lászlóa 
Szigetiho bude v roku 2006 maturovať 64.672 stredoško-
lákov. Program maturít bude pokračovať centrálne zadáva-
nými testami externej časti maturity, ktoré bude vyhodnocovať 
Štátny pedagogický ústav Bratislava a písomnými prácami 
internej časti maturity, ktoré si vyhodnotí každá škola. Okrem 
anglického a nemeckého jazyka si tento rok mohli študenti 

vybrať ako maturitný jazyk 
taliančinu, španielčinu, ruš-
tinu alebo francúzštinu. 
Ústnu časť maturity absol-
vujú maturanti 22. mája až 
9. júna 2006, podľa kon-
krétneho termínu, ktorý ur-
čí riaditeľ školy. Novinkou 
je, že maturanti gymnázií, 

ktorí musia maturovať povinne aspoň z jedného prírodoved-
ného predmetu, si môžu zvoliť tento rok aj geografiu. Prvýkrát 
pri vyhodnotení výsledkov vyčíslia aj percentil - údaj na 
vysvedčení, ktorý poskytne informáciu, ako študent obstál 
v porovnaní s ostatnými študentmi na celom Slovensku. Ná-
ročnejšiu úroveň externej maturity si podľa údajov minis-
terstva školstva tento rok vybralo viac maturantov. Z mate-
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matiky bude na úrovni maturovať 3678 stredoškolákov (vlani 
2637), z anglického jazyka 5157 študentov (vlani 4436) a z 
nemeckého jazyka 1647 (minulý rok 1283). Minulý rok písalo 
externé maturity 62 155 študentov. Jednoduchšiu B-úroveň 
externých testov preferovala väčšina stredoškolákov, predo-
všetkým tí, ktorí neplánujú v štúdiu pokračovať na vysokej 
škole. Z matematiky budú písať tri štvrtiny študentov, z 
angličtiny dokonca 85 percent stredoškolákov. Osobitné pod-
mienky má 380 študentov so špeciálnymi výchovný – vzde-
lávacími potrebami. Na vypracovanie odpovedí majú viac 
času a pomôžu im aj špeciálne upravené testy. Testy pre 
zrakovo handicapovaných žiakov budú napríklad so zväč-
šeným textom alebo v Braillovom písme. Skúšky dospelosti 
žiakov stredných škôl pokračovali 4. apríla 2006 testom z 
anglického a talianskeho jazyka. Po slovenčine si maturanti v 
oboch predmetoch napísali centrálne zadávaný test externej 
časti maturity a písomnú prácu v rámci internej časti maturity, 
ktorú si vyhodnocuje každá škola zvlášť. Z angličtiny bude 
tento školský rok maturovať približne 32 tisíc stredoškolákov, 
z taliančiny 56 študentov. Oba testy spočívajú zo 120 minú-
tového testu, ktorý obsahuje 46 úloh s výberom odpovede a 34 
úloh s krátkou odpoveďou. Skúška má tri časti - čítanie s poro-
zumením, gramatiku a lexiku a počúvanie s porozumením. 
Program maturít pokračuje v stredu externou maturitou a 
internou písomnou maturitou z matematiky, vo štvrtok čaká 
stredoškolákov nemčina a španielčina, v piatok ruština a 
francúzština. 

Pomocná evidencia 203/2/06 
 
Po medzinárodnom úspechu študentiek Gymnázia Ľ. Štúra 

v semifinálovom kole „Mladé európske kuchárky“ v Berlí-
ne, z ktorého si odniesli víťazstvo, postúpili do finále. Finá-
lové kolo sponzorovala nemecká firma vyrábajúca plynové 
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horáky a uskutočnilo sa dňa 4. apríla 2006 vo výstavnom 
areáli Incheby v Bratislave v rámci konania stavebného veľ-
trhu CONECO. Družstvo gymnazistiek z Trenčína opäť v zlo-
žení Andrea Remišová, Katarína Hiklová a Barbora Krá-
liková sa teda s vervou pustili do splnenia podmienok známej 
súťažnej úlohy, aby cena  jednej porcie v štyroch v trúbe za-
pekaných pokrmov nepresiahla sumu 9 eur. Dievčatá opäť 

preukázali 
okrem kulinár-
skeho fortieľu aj 
svoje vynikajú-
ce znalosti a vý-
rečnosť v ne-
meckom jazyku. 
a v záverečnom 

hodnotení im 
odborná komi-
sia udelila prvú 
cenu. Darmo by 

sa zvŕtali za sporákom, keby nevedeli pred porotou rozprávať 
o tom, čo robia, kde žijú, ako študujú a čo chcú v života do-
siahnuť. Živá konverzácia a prezentácia Slovenska bola sú-
časťou podujatia. I pre túto súťaž sa študentky pripravovali 
pod odborným vedením stredoškolských profesoriek nemec-
kého jazyka Mgr. Edity Schima a Mgr. Drahomírou Pa-
vlíkovou. Aj im patrí zásluha za dosiahnuté víťazstvo. Ich 
výkon zhrnul člen komisie a šéfkuchár Marián Kellner slo-
vami – „Bolo vidno, že dievčatá majú dobrý prehľad o mo-
derných kuchárskych trendoch. Všetci degustátori sa jedno-
značne zhodli, že pripravili na vynikajúcej technologickej 
úrovni zapečeného strieborného lososa. Použili veľmi dobrý 
spôsob tepelného spracovania, vybrali pestrú zeleninu i nápa-
dité finty. Suroviny opracovali na obdivuhodnej profesionálnej 
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úrovni. Myslím si, že nič neponechali náhode. V príprave im 
zrejme poradil profesionál.“.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 6. apríla 2006 pripravil Ústav zdravotníctva a oše-

trovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v rámci výstavy „Zdravý 
životný štýl“ vedeckú 
konferenciu s medziná-
rodnou účasťou na tému 
„Ošetrovateľstvo a vý-
chova ku zdraviu“. Na 
jej slávnostnom otvorení 
sa zúčastnili predseda 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH, rektor Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a riaditeľ 
Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka doc. MUDr. Ján Bielik, CSc. 
Prítomných privítala h. doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. 
z Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka. Po príhovoroch hostí sériu 25 
prednášok a 8 posterov otvorila riaditeľka Regionálneho ústa-
vu verejného zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Věra Do-
biášová, MPH prednáškou „Zdravý životný štýl – harmónia 
tela a ducha“. s ďalšími zaujímavými prednáškami vystúpili 
títo prednášajúci : 
- PhDr. Jana Boroňová, PhD. z Trnavskej univerzity – 

„Zdravie ako súčasť hodnoty životy“; 
- PhDr. Miroslava Líšková z Univerzity Konštantína filozofa 

v Nitre „Výchova k zdraviu vo vnímaní študentov 
ošetrovateľstva“; 
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- Mgr. Anna Krátká z Ústavu zdravotníckych studií v Zlíne 
„Príprava na starobu ako súčasť zdravého 
životného štýlu“; 

- doc. PhDr. Mária Boledovičová, PhD. z 
Univerzity Konštantína filozofa v Nitre 
„Opatrenia na prevenciu zubného kazu u detí 
mladšieho školského veku“; 

- PhDr. Alena Longauerová z Prešovskej univerzity „Meto-
dika výchovy k dentálnemu zdraviu pre 1. – 4. ročník 
základnej školy“; 

- PhDr. Gabriela Vörösová z Univerzity Konštantína filozofa 
v Nitre „Zdravie a sesterská diagnóza“; 

- PhDr. Iveta Nádaská z Univerzity Konštantína filozofa 
v Nitre „Vplyv dojčenia na podporu zdravia“; 

- PhDr. Libuša Repiská z ADOS – Repiská v Nitre „Podpora 
dojčenia z hľadiska ADOS“; 

- PhDr. Márie Macková z Masarykovej univerzity v Brne 
„Duchovné dimenzie zdravie“; 

- Mgr. Andrea Pokorná z Masarykovej univerzity v Brne 
„Individuálny prístup k nemocným podľa typu osobnosti – 
formovanie postojov“; 

- MUDr. Mária Štefkovičová, MPH z Regionálneho ústavu 
verejného zdravotníctva v Trenčíne „Edukačný program 
v hygiene rúk“; 

- PhDr. Dana Zrubcová z Univerzity Konštantína filozofa 
v Nitre „Postoj verejnosti k duševnému zdraviu“; 

- PhDr. Katarína Malíková z Katolíckej univerzity v Ružom-
berku „Zdravotná výchova v stomatológii“; 

- PhDr. Mariana Magerčiaková Katolíckej univerzity v Ru-
žomberku „Edukácia v práci sestry“; 

- PhDr. Helena Kadučáková, PhD. z Katolíckej univerzity 
v Ružomberku „Efektívna zdravotná výchova v prevencii 
civilizačných chorôb“; 

MUDr. Věra Dobiášová, MPH 
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- MUDr. Marián Kaščák z Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka „Faj-
čenie u študentov ÚZO TnU AD“; 

- PhDr. Zuzana Slezáková, MPH z Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky „Komunitná ošetrovateľská 
starostlivosť a jej podiel na rozvoji duševného zdravia“; 

- h.doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. z Ústavu zdravotníctva 
a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka „Úloha sestry v podpore zdravia v primárnej ošetro-
vateľskej starostlivosti“; 

- h.doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. z Ús-
tavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
„Úloha sestry v edukácii klientov s men-
tálnou retardáciou v Domove sociálnych 
služieb“; 

- h.doc. PhDr. Ivica Gulášová, PhD. z Ús-
tavu zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka „Dyskomfort geriatrických pacien-
tov s dekubitom v domácej ošetrovateľskej starostlivosti“; 

- PhDr. Oľga Bočáková z Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka „Ná-
zory poslucháčov Univerzity tretieho veku Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka na zdravie a význam edu-
kácie“; 

- Mgr. Darina Šimovcová z Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka „Člo-
vek – zdravie – spoločnosť “; 

- RNDr. Mária Poláková z Regionálneho ústavu verejného 
zdravotníctva v Trenčíne „Ochrana zdravia pri práci 
zamestnancov exponovaných styrénom pri výrobe lami-
nátových výrobkov“. 
Vlastné poznámky 

h. doc. PhDr. Ivica Goliašová, PhD. 
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Pomocná evidencia 169/1/06, 191/1/06 
 
Občianske združenie rodičov a priateľov pri Základnej 

škole Trenčín, Potočná ulica v mestskej časti Trenčín – Opa-
tová pripravilo pre deti tejto školy v piatok 7. apríla 2006 
zaujímavé podujatie, zamerané na odkrývanie histórie svojho 
najbližšieho okolia. Takmer 50 žiakov so svojimi učiteľkami 
sa vybrali pešo určenou trasou na blízky kopec Stráže nad 
Opatovou, počas ktorej plnili pripravené úlohy a lúštili pri-
pravené šifry, ktoré ich zaviedli k pokladu. Na samom vrchu 
Stráže sa stretli so strážcom pokladu Štefanom Zápolským. 
Ten prekonal 300-ročný časový rozdiel a prišiel medzi deti v 
plnej zbroji a dobovom výstroji. Po krátkom dojednávaní a 
splnení troch úloh im napokon vydal svoj poklad ukrytý 
priamo na vrchu. Štefan Zápolský pripravil pre deti dve tru-
hlice naplnené dukátmi a cukríkmi, ktoré ich bleskovo zlik-
vidovali. Okrem stretnutia s hradným pánom, ktorého mo-
hutná postava i hlas ich najviac zaujali, sa však dozvedeli, že 
vyšli na jedno z historických miest v okolí. Z osadenej tabule 
umiestnenej na vrchu Stráže si žiaci prečítali, že toto miesto 
malo v minulosti dôležitú úlohu, vzhľadom k výhodnej stra-
tegickej polohe. A tak od tejto vychádzky žiaci vedia, že 
niekedy v dávnej minulosti v týchto miestach boli strážne 
hliadky, ktoré dohliadali na obchodnú cestu, varovali o nebez-
pečenstve v časoch tatárskych a tureckých vpádov, alebo strá-
žili hranice uhorského kráľovstva. Na realizáciu projektu pris-
pela Trenčianska nadácia prostredníctvom Klubu darcov. 

Info Trenčín 13.04.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 

 
Na 34. ročníku celoslovenského kola geografickej olympiá-

dy usporiadanej v Trenčíne v dňoch 7. až 9. apríla 2006 v 
Trenčíne získali najlepšie umiestnenia títo súťažiaci : 
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Kategória E) : 
1. Pavol Lopatka zo Základnej školy SNP v Chtelnici 
2. Kristína Kičová, zo Základnej školy Košice, Drápova ulica 
3. Peter Bebjak zo Základnej školy Bánovce nad/B., Drábova 

ulica 
Kategória F) : 
1. Lucia Lukáčová zo Základnej školy Brezno, Pionierska 

ulica 
2. Miroslav Jagelka z Gymnázia v Martine, M. J. Letricha 
3. Michal Hladký zo Základnej školy Dubnica n/V. Ul. Pod 

hájom 
Kategória G) : 
1. Filip Jurovatý zo Základnej školy Senica, Sadová ulica 
2. Mikuláš Krupa Cirkevnej základnej školy sv. Márie Goretti 

v Piešťanoch 
3. Milan Takáč zo Základnej školy Rimavská Sobota, Hos-

tinského ulica 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 10. apríla 2004 sa v Gastrocentre Trenčín stretlo desať 

trojčlenných družstiev gymnázií a stredných odborných škôl z 
Trenčianskeho kraja na súťaži pod názvom Mladý Európan, 
ktorá preverila ich vedomosti o štruktúrach Európskej Únie. 
Farby mesta Trenčín v súťaži obhajovali dve družstvá – Gym-

názium Ľ. Štúra a Združená 
stredná škola hotelových 
služieb a obchodu. Organi-
zátorom súťaže bolo Infor-
mačné centrum Europe Di-
rect z Regionálneho pora-
denského a informačného 
centra v Trenčíne. Súťaž  
prebiehala v troch kolách. 
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Kým po prvom kole – vedomostnom teste, bol zisk bodov 
medzi družstvami vzácne vyrovnaní, tak po druhom kole, v 
ktorom mali súťažiaci za úlohu poskladať puzzle na tému 
„Vlajky Európskej únie“ sa podľa počtu bodov zväčšil a vyt-
vorila silná trojka. Do záverečného tretieho kola postúpili 
podľa počtu najviac dosiahnutých bodov tri družstvá, ktoré 
dosiahli najviac bodov v prvých dvoch kolách – Gymnázium 
v Novákoch, Gymnázium v Partizánskom a Gymnázium v Pú-
chove. Trenčianske družstvá z Gymnázia Ľudovíta Štúra 
ocitlo na šiestom mieste a Strednej združenej školy hotelových 
služieb a obchodu na predposlednom mieste, čím stratili mož-
nosť postupu do finále. Trenčania tak svojimi vedomosťami 
nepresvedčili. Finálové kolo bolo veľmi zaujímavé a boj 
v ňom urputný, pretože medzi družstvami bol minimálny bo-
dový rozdiel, ktorý pri správnom taktizovaní sa mohol správne 
volenými odpoveďami zmeniť a strhnúť na seba víťazstvo.  
V treťom súťaž-
nom kole družstvá 
podľa fotografií 
určovali význam-
né osobnosti a 
jednotlivé mestá 
Európskej únie. 
Nakoniec si pr-
venstvo odnieslo 
družstvo Gymná-
zia z Novák, pred 
družstvami z Par-
tizánskeho a Gymnázia Púchova, keď medzi druhým a tretím 
družstvom v poradí bol najtesnejší jednobodový rozdiel. Ví-
ťazné družstvo postúpilo do celoslovenského kola, ktoré sa 
uskutoční koncom mesiaca apríl 2006 v Komárne. Jeho čle-
novia pri rozlúčke prisľúbili, že vynaložia vo finále všetky 

víťazné družstvo Gymnázium Púchov 
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svojej sily, aby Trenčiansky kraj nezahanbili a aby získali 
atraktívnu cenu, ktorou je návšteva sídlo Európskeho parla-
mentu v Strasburgu. Nielen finalisti, ale všetky družstvá, zú-
častnené na súťaži organizátori, odmenili vecnými darmi. 

Vlastné poznámky 
 
Slovensko potrebuje novú ústavu, ktorá posilní postavenie 

regiónov, povedal to dňa 11. apríla 2006 na tlačovej kon-
ferencii s novinármi v Trenčíne prezident Slovenskej repu-
bliky Ivan Gašparovič po stretnutí s vedením Trenčianskeho 

samosprávneho 
kraja a jeho pos-
lancami v Galérii 
M. A. Bazovského 
v Trenčíne. Podľa 
jeho slov je sú-
časná ústava do-
brá, ale bude mu-
sieť dôjsť k vypra-
covaniu novej. V 
diskusii s poslan-
cami a vedením 

Trenčianskeho samosprávneho kraja hovoril o budúcnosti re-
giónov a oblastiach, v ktorých by ako prezident mohol po-
môcť. Podľa jeho slov by mali regióny samé rozhodovať o 
peniazoch, ktoré dostávajú z fondov a od štátu, pretože naj-
lepšie poznajú vlastné potreby. Je presvedčený, že štát bude 
musieť aj naďalej pomáhať regiónom a obciam v otázkach 
zdravotníctva, školstva a bezpečnosti. Po tomto stretnutí po-
kračoval prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 
stretnutím so študentmi Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka, ktorým predniesol v jej aule prednášku na tému 
„Aktuálne vnútropolitické a zahraničnopolitické otázky“, 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. víta pred aulou JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc. 
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v ktorých poukázal na niektoré etapy vývoja spoločnosti, 
s osobitých zreteľom na reformy v zdravotníctve, sociálnom 
a zdravotnom zabezpečení. V diskusii so študentmi vyjadril 
svoj názor na vzdelávanie mladých ľudí, keď povedal, že „štát 
nesie zodpovednosť za vzdelanie občanov a musí urobiť všet-
ko pre to, aby možnosť vzdelávať mala čo najširšia obec. Spo-
platňovanie vysokoškolského štúdia sa musí realizovať s ohľa-
dom na sociálne možnosti zázemia študentov“. Podľa Ivana 

Gašparoviča v blízkej minulosti 
na Slovensku vznikali vysoké 
školy veľmi rýchlo, nad ktorými 
však visel a aj visí nezodpove-
daný otáznik či tak rýchlo získali 
aj kvalitných odborných učiteľov, 
profesorov a docentov“. Na záver 
svojej návštevy na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka sa stretol s jej vedením. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 195/1/06 
 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne a Mesto Trenčín 

vyhlásili v mesiaci apríl 2006 literárnu súťaž v prozaickom 
útvare poviedka na tému Mesto za hradbami - Trenčín 2006. 
Súťaž sa viaže k projektu Mesto za hradbami, ktorého súčas-
ťou sú i otázky hľadania identity nielen z pohľadu na histo-
rický odkaz našich predkov, ale aj z pohľadu súčasného pulzu 
mesta. Vyhlasovaná literárna súťaž dáva priestor na písanie 
príbehov bez časového obmedzenia, jedinou podmienkou je 
jasná lokalizácia deja alebo témy v Trenčíne alebo najbližšom 
okolí. Literárna súťaž v prozaickom útvare poviedka bude 
anonymná, môžu sa jej zúčastniť skúsení i začínajúci autori, 
ľudia, ktorí v našom meste žijú, ktorí doň prichádzajú alebo sa 
doň po rokoch vracajú, alebo iba pociťujú potrebu niečo 
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o našom meste napísať. Všetky prihlásené poviedky bude 
hodnotiť odborná komisia, zložená zo slovenských spiso-
vateľov, literárnych teoretikov a zástupcov mesta Trenčín. 
Prvé tri víťazné poviedky budú ocenené. Literárne práce vy-
brané porotou budú publikované v zborníku. Vyhlásenie výs-
ledkov literárnej súťaže, slávnostné odovzdanie cien a pre-
zentácia zborníka sa uskutoční v Trenčíne, v septembri 2006. 
Uzávierka pre odovzdanie prác bol stanovený na 30. jún 2006. 

Info Trenčín 13.06.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 
 
Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja v 

spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne podala dva projekty v rámci SOP ľudské zdroje. 
Obidva boli schválené a agentúra na ich realizáciu získala 
prostriedky z fondov Európskej únie. Prvým projektom bol 
projekt „Zvýšenie odbornej kvalifikácie a adaptability za-
mestnancov úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
aplikovaním modelu elektronickej kancelárie“ s rozpočtom 
1.293 tisíc Sk, druhým bol projekt „Inovačný systém ka-
riérneho poradenstva na stredných školách v Tren-
čianskom samosprávnom kraji“ s rozpočtom 1.999.400 Sk 
so zameraním na zvýšenie dostupnosti a kvality zavedením 
inovačných prvkov do procesu prípravy kariérnych poradcov, 
do poradenských aktivít a do distribúcie informácií pre 
potreby kariérneho poradenstva na stredných školách. S reali-
záciou prvého projektu začal Trenčiansky samosprávny kraj 
v roku 2005.  Systém ECDL, do ktorého sa pracovníci úradu 
po dobu niekoľkých mesiacov zapájali bola nadnárodná ini-
ciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie základnej 
počítačovej gramotnosti a jej overovania. Jadrom iniciatívy je 
program ECDL, ktorým sa overuje počítačová gramotnosť 
pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej meto-
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diky, postavenej na dôkladne definovanom okruhu vyža-
dovaných vedomostí a zručností v siedmich tematických 
oblastiach. Študentov programu ECDL sprevádza medziná-
rodne rešpektovaný doklad Index ECDL. Počítačová gra-
motnosť, t.j. schopnosť efektívne využívať základné infor-
mačné technológie, sa preukazuje úspešným absolvovaním 
série štandardizovaných testov a potvrdzuje sa vydaním Eu-
rópskeho vodičského preukazu na počítač - Certifikát 
ECDL, ktorý je najvyšším dokladom systému ECDL. Cer-
tifikát je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neob-
medzenú platnosť. V stredu 19. apríla 2006 odovzdali pod-
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef 
Božik s dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Mi-
roslavom Mečárom, CSc. na pôde Trenčianskeho samo-
správneho kraja Certifikáty ECDL prvým jedenástim absol-
ventom štúdia. Ďalší pracovníci Trenčianskeho samospráv-
neho kraja si svoju zručnosť na počítači zdokonaľujú. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. apríla 2006 sa uskutočnilo v Trenčíne prvé 

spoločné rokovanie predstaviteľov firmy KIA MOTORS 
s vedením Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka, ktoré tvorili jej 
prorektori a dekani fakúlt, aby sa spo-
ločne hľadali možnosti spolupráce. 
O záveroch rokovania následne infor-
movali generálny manažér personál-
neho oddelenia KIA MOTORS Ing. 
Jozef Valach a rektor univerzity doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. Ing. Jozef 
Valach uviedol, že vo vzájomnom dia-

lógu predstavili spoločnosť KIA MOTORS v akom sa súčasne 
Ing. Jozef Valach 
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nachádza a jej ďalšie perspektívy a etapy vývoja. Požiadal 
vedenie univerzity, aby predložila námety na spoločnú komu-
nikáciu, ktoré budú zhodnotené vo vrcholovom vedení firmy. 
Doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. informoval, že počas dialógu sa 
našli niektoré styčné body pri výchove absolventov univerzity, 
napríklad v niektorých strojárenských technológiach, perso-
nálnom manažmentu, mechatronike cestných motorových 
vozidiel, niektorých strojárenských technológií. Z uvedeného 
konštatovania je zrejmé, že je tu pre šanca pre všetky fakulty 

univerzity zapojiť sa 
do spolupráce s touto 
firmou. Medzi oboma 
stranami hovorilo sa aj 
o vybudovaní špecia-
lizovaných pracovísk 
či už vo vzdelávacom 
centre výrobného zá-
vodu KIA MOTORS, 
alebo v Trenčíne, 
v ktorých by sa budúci 

zamestnanci pripravovali priamo pre potreby automobilky. Na 
otázku redaktora Slovenského rozhlasu Petra Tomana či firma 
zamestnáva i absolventov univerzity Jozef Valach odpovedal, 
že jeho cesta viedla na Trenčiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka aj preto, lebo KIA MOTORS zamestnáva viacero jej 
úspešných absolventov. Ďalej pokračoval, že v súčasnosti sa 
pripravujú profésie na výrobu automobilov, ktorej prvá etapa 
sa spustí koncom roka 2006 a potom v ďalších etapách. Rektor 
doc. Juraj Wagner, PhD. konštatoval, že pre potreby auto-
mobilového priemyslu univerzita uviedla v akademickom roku 
2005/2006 nový bakalársky študijný program „mechatronika 
cestných motorových vozidiel“ a dnes v procese akreditácie sú 
ďalšie dva študijné programy orientované na automobilový 

lach 
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priemysel – výrobné techniky a výrobné technológie v auto-
mobilovom priemysle, na ktoré sa predpokladá v budúcom 
akademickom roku prijímanie nových študentov. Na otázku, 
kedy bude podpísaná zmluva o spolupráci medzi oboma sub-
jektami, sa predbežne hovorilo o septembri  t. r. na pôde KIA 
MOTORS. Už v súčasnosti sa môžu niektoré konkrétne úlohy 
rozbehnúť v podmienkach univerzity v podmienkach ročníko-
vých či diplomových prác. Treba povedať, že zástupcovia KIA 
MOTORS v súčasnosti mapujú podmienky vo všetkých slo-
venských univerzitách. Keď sa všetok získaný materiál vy-
hodnotí v najvyššom manažmente firmy, potom prídu na uni-
verzity a rozhodnú o spolupráci. Novinári sa zaujímali aj ab-
solventa Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka Ing. Miroslava Škripca, 
ktorého zamestnal KIA MOTORS po náročných prijímacích 
pohovoroch a zúčastnil a aj dnešných rokovaní. Na otázku či 
mu univerzita poskytla kvalitné vedomosti pre budúce za-
mestnanie, vyjadril sa kladne. 

Vlastné poznámky 
 
Už po štvrtý raz sa uskutočnilo monitorovanie úrovne ve-

domostí deviatakov základných škôl z matematiky a vyučo-
vacieho jazyka. Celoslovenského testovania vedomostí de-
viatakov v tomto školskom roku zúčastnilo takmer 64 000 
žiakov. V matematike deviataci zaznamenali 61,4 % úspeš-
nosť. V slovenskom jazyku a literatúre dosiahli deviataci              
81, 2 % úspešnosť. V trenčianskych základných školách 
Monitor 9 absolvovalo 738 deviatakov, z toho 19 žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vyučovacími potrebami, ktorí mali 
zvýšenú časovú dotáciu na vypracovanie testov. Základné 
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín dosiahli 
z matematiky úspešnosť 70,1 % a zo slovenského jazyka 
a literatúry získali úspešnosť 86,9 %. Celkovo napísali tren-
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čianski absolventi základných škôl matematiku o 8,7 % a slo-
venský jazyk a literatúru o 5,7 % lepšie, ako je celoslovenský 
priemer. Tabuľka hodnotí výsledky trenčianskych základných 
škôl : 
základná škola matematika slovenský jazyk 

a literatúra 
Bezručova ul. 72,8 % 84,1% 
Dlhé Hony 70,6% 85,2% 
Hodžova ul. 72,1% 88,2% 
Kubranská cesta 77,2% 92,3% 
Na dolinách 61,7% 81% 
Novomeského ul. 69,6% 88,9% 
Veľkomoravská ul. 66,6% 85,9% 
Východná ul. 70,5% 89,4% 
priemer 70,1% 86,9% 

    
V porovnaní celoslovenských výsledkov chlapcov a dievčat 

dosiahli dievčatá v testovaných predmetoch lepšie výsledky 
ako ich spolužiaci, ich priemerná úspešnosť bola vyššia o 2,5 
% v matematike, o 5% v slovenskom jazyku a literatúre. 

Cieľom Monitoru 9 bolo overiť úroveň vedomostí de-
viatakov z testovaných predmetov po absolvovaní základnej 
školy. Na výsledky Monitoru 9 prihliadajú stredné školy pri 
prijímaní nových študentov. Miera zohľadňovania výsled-
kov je však v kompetencii riaditeľstiev jednotlivých stred-
ných škôl. 

Info Trenčín 27.04.2006  
Pomocná evidencia 224/1/06 
 

V nedeľu 23. apríla 2006 sa uskutočnilo slávnostné vy-
hlásenie celoslovenskej literárnej súťaže Štúrovská esej. Jej 
začiatok bol otvorený v októbri 2005 v Uhrovci na otvorení 
„Roka Ľudovíta Štúra“ a slávnostne ukončená na Devíne pri 
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príležitosti 170. výročia národného krstu Štúrovej družiny. 
Víťazom literárnej súťaže sa stal Milan Maťaše z Trenčína. 
Víťaz porotcov zložených zo Slovenských národných novín, 
Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho informačného 
centra zaujal svojou prácou pod názvom „Štúrova koncepcia 
Slovanstva a globalizácia ducha“. Vo svojej trojstranovej práci 
sa zameral na širšie súvislosti Slovanstva a na paralelu medzi 
Štúrovými myšlienkami a súčasným dianím v Európskej únii a 
vo svete. 

Trenčianske noviny 10.05.2006  
Pomocná evidencia 246/1/06 
 
Podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky 

navštívil Ing. Ivan Mikloš pracovisko City Univerzi-
ty Bratislave v Trenčíne dňa 27.apríla 2006 a predstúpil pred 
študentov s prednáškou na tému „Konkurencie schopnosť slo-
venskej ekonomiky“. Nanajvýš aktuálna téma vzbudila veľký 
záujem zo strany študentov a vyvolala dlhú a živú diskusiu na 
témy týkajúce sa vplyvu integrácie do Európskej únie na 
slovenskú ekonomiku, financovania školstva, o programe 
Minerva, ako aj rozvoja slovenského priemyslu. 

Vlastné poznámky 
 
Už aj vrabce na strechách  domov čvirikajú o tom, akí sú na 

„Bezručke“ šikovní výtvarníci. Veru, svo-
jimi dielkami sa preslávili v Grécku, Čes-
ku aj vo viacerých kútoch našej domo-
viny. Naposledy zožali slávu v rodisku 
malikána – Janka Hraška v Turci. Dňa 29. 
apríla 2006 sa v Slovenskom národnom 
literárnom múzeu v Martine  konalo vy-
hodnotenie projektu – súťaže Janko 
Hraško ešte žije. Deti z celého Slovenska 
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súťažili v literárnej tvorbe, písaní SMS a v oblasti výtvarnej 
v kategóriách : Púpätká, Hraškuľčatá, Hraščatá, Hrášky, Hra-
chy a Staré struky. Organizátori zo Súkromnej základnej školy 
BellAmos, katedra hraškológie, v spolupráci s Literárnym 
klubom Mädokýš, pripravili  veselý  program. Pekné odmeny 
a hlavne víťazom priznali titul magistra hraškológie. V kate-
górii Hraškuľčatá zažiarila na druhom mieste naša iba 6-ročná 
Natálka Husárová. Víťazkami najpočetnejšej kategórie 10 a 11 
– ročných výtvarníkov sa stali hneď tri Hraščatá z nášho 
mesta: 1. miesto – Natálka Kaščáková, 2. miesto – Emka 
Balaščáková a 3. miesto – Martinka Lukšová. Máme teda 
v našom meste, v našej škole štyri malé slávne osôbky, vďaka 
ktorým, vraj, Janko Hraško ešte žije... 

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 277/1/06 
 

Radosť z pohybu, dobrú náladu, to všetko sprevádzalo 
nespočetné množstvo rozosmiatych detí v utorok dňa  2. mája 
2006 v športovom areáli Základnej školy Trenčín, Ulica No-
vomeského.  Škola je zapojená do rôznych projektov a jeden 

z nich bol Game 
Over 4.85, ktorého 
program prevencie 
proti civilizačným 
chorobám bol zame-
raný na deti a mládež 
veľkých mestských 
sídlisk. Tento projekt 
sa realizoval pod 
záštitou Minister-
stva zdravotníctva 

Slovenskej republiky. Najlepším liekom okrem zdravej výživy 
je pohyb, a preto v rámci tohto projektu učitelia usporiadali 
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pre žiakov 5. až 9. ročníka spoločensko - športové podujatie 
v spolupráci so Základnou školou Trenčín, Východná ulica. 
Súťažilo sa v netradičných športoch ako napr. chôdza na cho-
dúľoch, beh na lyžiach, skok vzad, beh s pingpongovou lop-
tičkou v lyžičke a pod. Cieľom tejto akcie bolo vzbudiť väčší 
záujem o pohyb, ktorý čím ďalej, tým viac nahrádzajú počí-
tače a televízia. Žiaci okrem seba potešili aj divákov a hlavne 
deti z blízkych materských škôl, ktoré veľmi vďačne povzbu-
dzovali súťažiacich. Na záver tohto vydareného podujatia kaž-
dý účastník dostal pekné ceny a tyčinky zodpovedajúce zdra-
vej výžive. 

Info Trenčín 11.05.2006 
Pomocná evidencia 250/1/06 
 
Predsedníčka Slobodného fóra Zuzana Martináková sa 

dňa 2. mája 2006 snažila presvedčiť vysokoškolákov, aby jej 
vo voľbách dali svoj hlas, keď na pôde Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka sa stretla so študentmi, ktorým 
rozprávala o svojich prioritách a zoznámila s volebným pro-
gramom Slobodného fóra. Vo svojom úvodnom slove kri-
tizovala najmä reformy ministra zdravotníctva MUDr. Rudolfa 
Zajaca a exministra sociálnych vecí Ing. Ľudovíta Kaníka. 
MUDr. Zajac podľa nej síce do zdravotníctva zaviedol trhový 
mechanizmus, ale „úplne chorý, v ktorom si nemocnice medzi 
sebou nemôžu konkurovať“. Ing. Ľudovít Kaník podľa nej 
peniaze z dávok v hmotnej núdzi poskytol na investičné 
stimuly pre automobilku Kia. Skutočnosť je taká, že v minu-
lom roku pre rôzne opatrenia sa nevyčerpalo z dávok v 
hmotnej núdzi 5 miliárd Sk a boli vrátené späť Ministerstvu 
financií Slovenskej republiky. Konštatovala, že nepozná v 
histórii Slovenska ministra, ktorý by si nechal už schválené 
peniaze vrátiť späť. Za tie peniaze sa dali zvýšiť napríklad 
najnižšie dôchodky. Ing. Ľudovíta Kaníka i celú vládu kriti-
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zovala aj pre politické nominácie v úradoch štátnej správy, 
keď sa po nástupe tejto vlády začali obsadzovať úrady so-
ciálnych vecí a pomaly každý člen Demokratickej strany sa 
stal odborníkom na sociálnu problematiku. Zuzana Marti-
náková odpovedala aj na otázky o prípadnej účasti Slobod-
ného fóra  v budúcej vláde. Neželala by si dopĺňať tandem 
Hnutie za demokratické Slovensko a Slovenskej demokra-
tickej a kresťanskej únie ani Smer so Slovenskou národnou 
stranou. Môžu byť aj iné kombinácie. Slobodné fórum sa 
nechce podieľať na vládnutí s Komunistickou stranou Slo-
venska, Slovenskou národnou stranou a JUDr. Vladimírom  
Mečiarom, ktorý má problémy s medzinárodnou akceptáciou. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 242/1/06 

 
Dňa 4. mája 2006 zorganizovala Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka už 4. ročník medzinárodnej študentskej 
vedeckej konferencie, do ktorej bolo prihlásených bolo 103 
študentov. Konferencie sa zúčastnilo aj 11 študentov zo 
zahraničných univerzít a vysokých škôl. V desiatich sekciách 
sa prezentovalo 75 študentských vedeckých prác, z toho 16 
vypracovali riešiteľské kolektívy. V jazykovej sekcii študenti 
predložili deväť prác v anglickom a nemeckom jazyku. Kon-
ferencie sa zúčastnili aj dve ruské študentky Iževskej štátnej 
technickej univerzity z Ruskej federácie, v súčasnosti štu-
dujúce na trenčianskej univerzite a Ukrajinka, ktorá študuje na 
Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v 
Bratislave. Po niekoľkohodinovej prezentácii v sekciách, kde 
sa rokovalo v anglickom, českom a slovenskom jazyku, od-
borná komisia vyhodnotila najlepšie študentské vedecké práce 
a v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo slávnostné odov-
zdávanie cien. Študenti Fakulty sociálno - ekonomických 
vzťahov si odniesli päť ocenení za prvé miesto, päť ocenení za 
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druhé miesto, sedem za tretie miesto a tretie miesto svojou 
prácou obhájil aj študent Fakulty mechatroniky.  

Trenčianske noviny 10.05.2006  
Pomocná evidencia 243/1/06, 246/1/06  

      
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka  doc. 

Ing. Juraj Wagner, PhD. a riaditeľ Ústavu prírodných 
a humanitných vied prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. odovzdali 
dňa 9. mája 2006 prvých 30 certifikátov v rámci európskeho 
systému UNIcert (jednotná jazyková univerzitná certifikácia). 
V úvodnom príhovore konštatovala vedúca katedry cudzích 
jazykov Ústavu prírodných a humanitných vied PhDr. Elena 
Delgadová, že Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
spomedzi univerzít v Slovenskej republike ako druhá odo-

vzdáva tieto európske 
certifikáty 11 študen-
tom z jazyka nemecké-
ho a 19 z jazyka anglic-
kého. Európsky certi-
fikát prináša jeho nosi-
teľom viacero výhod 
v podobe bezproblémo-
vého absolvovania štú-
dia na európskych uni-
verzitách, alebo pred-

nosť pri uchádzaní sa o zamestnanie v zahraničných firmách. 
Prípravu a skúšky absolvovali študenti na Katedre jazykov 
Ústavu prírodných a humanitných vied Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka, ktorá získala akreditáciu na udeľo-
vanie týchto certifikátov.  

Vlastné poznámky 
 

rektor TnU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoželá jednej zo študentiek 
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Dňa 10. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do 
užívanie nové laboratórium priemyselnej informatiky na 
Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka, vybavené najmodernejšou priemyselnou technikou. La-
boratórium bude slúžiť na výučbu odborných predmetov naj-

mä pre študentov Fa-
kulty mechatroniky, 
študujúcich v progra-
moch mechatronika 
a mechatronika motoro-
vých vozidiel a tiež in-
terným doktorandom 
fakulty. Študenti sa bu-
dú môcť jednoduchšie 
naučiť programovať 
riadiace systémy a kon-

frontovať svoje teoretické vedomosti na praktických zaria-
deniach. Technické vybavenie laboratória v hodnote  2 milió-
ny Sk darovala univerzite firma Siemens. Pred prestrihnutím 
stuhy, symbolu slávnostného otvorenia sa k tejto mimoriadnej 
udalosti, vyjadril zástupca spoločnosti Siemens Ing. Marián 
Hrica, keď povedal, že „Študenti majú možnosť zoznámiť sa s 
technikou, naučiť sa s ňou pracovať a do praxe prídu ako ho-
toví ľudia, nielen s teoretickými znalosťami“. Viceprimátor 
Mesta Trenčín Ing. Anton Boc sa poďakoval firme Siemens, 
že vybavilo Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka ta-
kýmto výnimočným zariadením. Dekan Fakulty mechatroni-
ky doc. Ing. Dušan Maga, PhD. Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka povedal, že „Laboratórium zvyšuje kredit 

prestrih stuhy zľava – Ing. M. Hrica, Ing. A. Boc, doc. Ing. J. Wagner, PhD. 
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Fakulty mechatroniky v oblasti riadenia, čo v konečnom dôs-
ledku zvyšuje aj záujem o štúdium na fakulte. Umožňuje riešiť 
problémy zadávané praxou a prinesie aj rozvoj vedy a výs-
kumu pri riešení projektov a dizertačných prác zameraných na 
problematiku mechatronických systémov.“ Rektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wag-
ner, PhD. konštatoval, že „univerzita nemá dostatočný počet 
laboratórií pre výchovu dok-
torandov a vedeckovýskum-
nú činnosť. Za dôležité pova-
žuje aj to, aby v laboratóriách 
bola vždy najmodernejšia 
technika. Technika morálne 
veľmi rýchlo zastaráva a keď 
potom naši absolventi prídu 
do praxe, tak sú prekvapení, 
že v praxi je to už trošku 
inakšie, ako mali na škole. Preto univerzita robí razantné 
kroky, aby sa technika v laboratóriách kontinuálne vymieňala 
a rozširoval sa jej rozsah.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 234/1/06 
 

Po prvýkrát sa na pôde slovenskej univerzity sa uskutočnila 
európska konferencia mladých vedeckých pracovníkov 
v oblasti mechaniky „YSESM 2006“. Pripravila ju Fakulta 
priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka so sídlom v Púchove v kooperácii s Bolognskou uni-
verzitou v dňoch 11. – 13. mája 2006 za účasti 70 mladých 
doktorandov a vedcov z 12 krajín, okrem iných, napr. z Ne-
mecka, Španielska, Argentíny, Talianska a Rakúska. Na tomto 
stretnutí sa mladí doktorandi a vedci prezentovali s výsled-
kami svojich prác. Je to trend, ktorý presadzuje Európska únia 

študenti  boli vo svojom živle 
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v rámci rastu konkurenčnej schopnosti európskeho vedeckého 
a výskumného potenciálu.  

Vlastné poznámky  
 
Dňa 12. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie det-

ského dopravného ihriska pri Materskej škole Trenčín, Meď-
ňanského ulica pri príležitosti výchovného dopravného pro-

jektu pod názvom 
„Malí veľkí šoféri“, 
zameraného na zvy-
šovanie bezpečnosti 
detí, ako budúcich 
účastníkov cestnej 
premávky. Súčas-
ťou jeho otvorenia 
bola súťaž predško-
lákov, ktorá mala 
teoretickú a praktic-
kú časť. V teore-

tickej časti deti preukazovali svoje znalosti v poskytovaní pr-
vej pomoci, poznávaní dopravných značiek, dopravných pros-
triedkov a podobne. Potom prostredníctvom dopravných pros-
triedkov na kolobežkách a bicykloch na dopravnom ihrisku 
svoje teoretické znalosti aplikovali v praxi. Na záver malí 
kolobežkári a bicyklisti dostali z rúk príslušníka dopravnej 
polície „vodičské preukazy“. Poďakovanie patrí Trenčianskej 
nadácii za sponzorský dar, všetkým rodičom a učiteľkám, 
ktorí prispeli finančnými prostriedkami a svojou prácou na 
otvorení dopravného ihriska. 

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 277/1/06 
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Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne bolo dňa 12. mája 
2006 miestom krajského kola 42. ročníka chemickej olympiá-
dy, ktoré malo teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti 
riešili súťažiaci štyri náročné úlohy, z ktorých tri boli anor-
ganickej a jedna organickej chémie. V praktickej časti súťa-
žiaci určovali zloženie neznámej vzorky a zo vzorky pripraviť 
roztok vápenatej soli a riešili úlohy z analytickej chémie. 
Víťazom chemickej olympiády sa stal Juraj Seko z Gymnázia 
Považská Bystrica pred dvomi chemikmi z Gymnázia Ľudo-
víta Štúra v Trenčíne Martinom Gálikom a Marošom Mas-
trákom. Trenčania boli úspešní aj na ďalších postupových 
miestach, keď na siedmom mieste sa umiestnila Jana Mo-
kráňová a na ôsmom mieste Alžbeta Černeková. 

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 329/2/06 
 
Od pondelka 15. mája 2006 sa začalo 487 žiakov 

výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Trenčíne 
vzdelávať v nových priestoroch, v objekte bývalého Centra 
voľného času na Hviezdoslavovej ulici č. 6, v susedstve 
materského centra Srdiečko. Je to voľný objekt vo vlastníctve 
mesta Trenčín s plochou podobnou tej, ktorú výtvarníci 
využívali doteraz. Dôvodom pre sťahovanie mladých výt-
varníkov bol prozaický, pretože priestory v objekte na Pa-
lackého ulici č. 29, ktoré doteraz užíval výtvarný odbor, boli 
určené na asanáciu a majiteľ objektu chce v rámci svojho 
podnikateľského zámeru vybudovať polyfunkčný objekt s ob-
chodnými a reštauračnými priestormi a 250-timi parkovacími 
miestami. „Náhradné priestory pre výtvarný odbor je síce per-
spektívne určený na iné účely, ale v súčasnosti sa dali do 
poriadku tak, aby sa tu mohli vzdelávať žiaci výtvarného 
odboru,“ povedal vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž. A ďalej dopl-
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nil, že v  krátkom čase sa podarilo vykonať najnutnejšie údrž-
bárske práce. Sťahovanie prebiehalo 11. mája 2006 a od              
15. mája 2006 pokračovalo vyučovanie. Riaditeľka Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne  Veronika Soukupová neskrývala 
prekvapenie zo sťahovania pred koncom školského roku, ale 
spolu s kolegami učiteľmi pochopila situáciu. Sama skonšta-
tovala, že nové priestory sú plošne lepšie a väčšie ako na Pa-
lackého ulici. Najviac ju potešilo, že vypaľovaciu pec i gra-
fický lis, ktoré prepotrebné pre keramikárov bude mať svoje 
dôstojné miesto v suteréne. Sťahovanie žiakov Základnej ume-
leckej školy v Trenčíne sa týmto premiestnením však nekončí, 
pretože po uvoľnení objektov v bývalých kasárňach SNP sa 
hudobný a výtvarný odbor čaká sťahovanie do týchto 
priestorov.  

Info Trenčín 25.05.2006 
Pomocná evidencia 227/1/06 
 
Dňa 18. mája 2006 bola Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka miestom konania medzinárodnej konferencie na té-
mu „Súčasné postavenie regionálneho športu, jeho rozvoj 
a smerovanie“. Po jej otvorení a privítaní hosťov prorektorom 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernes-
tom Broskom, PhD. s pozdravným príhovorom vystúpil 
rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 
Juraj Wagner, PhD., ktorý okrem iného poďakoval organi-
zátorom konferencie, že poverila Trenčiansku univerzitu Ale-
xandra Dubčeka zhodnotiť pohybové aktivity mladých ľudí na 
školách v celom spektre trenčianskeho regiónu a prijať opa-
trenia na ich zlepšenie. Cieľom hodnotenia konferencie sa stal 
predovšetkým základná telesná výchova, ktorá poskytuje zá-
klad pre vrcholový a výkonnostný šport. Upozornil, že dnešný 
životný štýl je charakterizovaný nedostatkom pohybu, nedos-
tatočnou starostlivosťou o vlastné zdravie. Deficit pohybu pri-
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náša so sebou civilizačné choroby. Chybou sa stalo aj to, že 
učebných programov vysokých školách sa vytratilo pravidelné 
športovanie a iné pohybové aktivity. Na Trenčianskej univer-
zite Alexandra Dubčeka sa telesná výchova sa stala povinným 
vyučovacím predmetom. Športovanie sa chápe skôr ako pa-
sívny šport vo forme jeho sledovania. Často krát si športo-
vanie zamieňame za iné aktivity ako napríklad záhradkárčenie 
či iná domáca práca, ale odborníci majú na to iný názor. 
V závere vyslovil myšlienku, že v školstve a zdravotníctve je 
trend individuálnej životnej orientácie a zodpovednosti za svo-
je zdravie a tej sa treba držať. Predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH vo svojom 
príhovore konštatoval, že kraje prevzali zo štátu veľa kom-
petencií, medzi ktoré patrí aj šport. Od samého začiatku 

Trenčiansky sa-
mosprávny kraj 

podporoval 
šport organizo-
vaním podujatí 
prostredníctvom 
Krajského špor-
tového centra 

v Trenčíne 
a Krajského 

centra voľného 
času v Trenčíne, 
oceňovaním naj-

lepších športovcov a trénerov a prideľovaním finančných do-
tácií športovým oddielom. Sami však vieme, že je to málo, že 
by toho by malo byť viac. Na zlepšenie situácie pre tento 
kalendárny rok krajské zastupiteľstvo pamätalo vo svojom 
rozpočte i na šport. Oficiálnu časť otvorenia uzavrel svojím 
príhovorom podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky 
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JUDr. Viliam Veteška. Ten sa v úvodnej časti sústredil na 
materiálnu stránku dobrovoľných telovýchovných organizácií, 
keď ich majetok sa za záhadných okolností počas transfor-
mácie premiestnil do súkromných rúk a dnes noví majitelia od 
telovýchovných organizácií nájomné za užívanie. V ďalšom 
vystúpení kritizoval rozdeľovanie finančných prostriedkov, 
ktoré sa uskutočňuje len pre známych a silnejších a pre os-
tatných sú už len omrvinky. Vôbec nezohľadňuje napríklad 
činnosť športových centier mládeže. V hlavnom programe 
vystúpili so zaujímavými referátmi Slovenskej športovej ko-
mory regiónov Vladimír Varga na tému „Aktuálny stav 
športu pre všetkých na Slovensku a podiel krajských špor-
tových centier na regionálnom rozvoji športu“, prorektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernest Bros-
ka, PhD. na tému „Úlohy telesnej výchovy a športu pri for-
movaní osobnosti mládeže“ podpredsedu Združenia miest 
a obcí Slovenska a primátora mesta Senica Dr. Ľudovíta Pa-
riska na tému „Šport pre všetkých“. Na záver rokovania 
prijala konferencia závery a odporúčania. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 272/1/06 
 
Víťazom deviateho ročníka olympiády mladých účtovníkov 

usporiadanom 18. mája 2006 sa stal Jaroslav Zbudila z Ob-
chodnej akadémie dr. Milana Hodžu v Trenčíne. Ďalšie bu-
dúce dobré účtovníčky sú Mária Šmelková zo Spišskej Novej 
Vsi a Lenka Miškociová z Martina, ktoré obsadili v celo-
slovenskom finále druhé a tretie miesto. Súťaž organizovala 
spoločnosť Kros spolu so Slovenskou komorou certifiko-
vaných účtovníkov. Do tohto ročníka olympiády sa zapojilo 
viac ako dvetisíc študentov z 54 stredných škôl rôzneho zame-
rania z celého Slovenska. Po prvýkrát súťažiaci na olympiáde 
účtovali na softvéri a počítačoch.  



 473 

www/Sme.sk 18.05.2006 
 
Minister obrany Martin Fedor navštívil dňa 18. mája 2006 

Vysokú školu manažmentu v Trenčíne, aby študentom pred-
niesol prednášku na tému „Integrácia Slovenskej republiky do 
medzinárodných štruktúr Európskej únie a NATO“. Téma 
vzbudila veľký záujem zo strany študentov a podnietila dlhú a 
živú diskusiu na témy týkajúce sa vplyvu integrácie Sloven-
skej republiky do štruktúr Európskej únie a NATO, na záväz-
ky Armády Slovenskej republiky, na profesionalizáciu armády 
Slovenskej republiky, na hlavné úlohy armády Slovenskej re-
publiky, ako aj na účasť armády Slovenskej republiky v me-
dzinárodných misiách. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 19. mája 2006 Fakulta mechatroniky Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka organizovala už po tretíkrát 
prehliadku mechatronických krúžkov 
v trenčianskom regióne. Ako povedala 
v úvode odborná asistenka Fakulty me-
chatroniky Ing. Renáta Janošcová, pr-
vé mechatronické krúžky vznikli z pod-
netu tejto fakulty na Základných ško-
lách v Trenčíne, Ulica Na dolinách a 
Hodžova ulica, v ktorých funkciu vedú-
cich krúžkov zabezpečovali študenti 
vyšších ročníkov fakulty. Cieľom reali-

zácie krúžkov mechatroniky bolo vytvoriť záujem o túto záuj-
movú činnosť u žiakov základných škôl s konečným cieľom 
navodiť vysokoškolské štúdium technického zamerania. Po 
troch rokoch možno konštatovať, že tento zámer sa podaril, čo 
potvrdila prezentácia deviatich kolektív dnešnom stretnutí so 
svojimi modelmi. Radosť z existencie mechatronických krúž-

Ing. Renáta Janošcová 
Ing. Renáta Janošcová 
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kov netajil vo svojom vystúpení aj rektor Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
Súčasne konštatoval, že i dobré materiálne zabezpečenie zá-
kladných a stredných škôl, podpora vedení škôl a informatici 
na školách vytvorili správne predpoklady pre rozvoj tech-
nického vedomostí žiakov. O svojich skúsenostiach s vedením 
pilotného krúžku v Základnej škole Trenčín, Ulica Na doli-
nách sa podelil jeho vedúci 
Ing. Branislav Thurský 
z katedry kybernetiky Fa-
kulty mechatroniky. No 
a potom už jednotlivé ko-
lektívy predstavili výsled-
ky svojej práce za obdobie 
október 2005 až máj 2006. 
Treba však podotknúť, že 
technické výtvory krúžkov 
nekomentovali „dospelá-
ci“, ale žiaci a študenti. Z ich vystúpení bolo zrejmé, že teo-
retické pojmy z techniky im nerobia žiadny problém a v prak-
tickej časti vedeli zdôvodniť každú činnosť svojho výrobku. 
V závere prehliadky členovia Tatra Teamu Juraj Ečery a Bra-
nislav Medveď, ktorí sa už dlhodobo venujú problematike ro-
botov, predstavili svojho autonómneho robota, pripravovaného 
pre medzinárodnú súťaž usporiadanú koncom júna v Ta-
liansku. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 275/1/06 
 
Dňa 24. mája 2005 usporiadala Trenčianska univerzity 

Alexandra Dubčeka medzinárodnú konferenciu pod názvom 
„Pohyb a zdravie“. Konferenciu otvoril a jej účastníkov 
privítal prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
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PaedDr. Ernest Broska, PhD. V neprítomnosti rektora roko-
vanie konferencie pozdravil riaditeľ Ústavu prírodných hu-
manitných vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
prof. Ing. Ján Garaj, DrSc., ktorý okrem iného povedal, že 
konferencia má zovšeobecniť nielen poznatky z fyzického 
pestovania tela športovými aktivitami na vysokých školách, 
ale spojiť ich s poznatkami  zdravotníkov. To je jediná cesta 
ďalšieho postupu vpred vo vyučovaní telesnej výchovy. 
V rámci programu konferencie bolo prednesených 22 pred-
nášok. Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v kolotoči 
prednášateľov zastupovali PhDr. Oľga Bočáková, PaedDr. 
Bianka Roľníková, PaedDr. Ladislav Orviský, PaedDr. Rudolf 
Vilček a PaedDr. Ernest Broska. Konferencia potvrdila 

skutočnosť, že sa ne-
plnia uznesenia Vlády 
Slovenskej republiky 
č. 838/2001 Zb., všeo-
becne známy ako 
„Národný program 
rozvoja športu“ - v 
oblasti regionálneho 
športu a športu pre 
všetkých. Účastníci 
konferencie odporučili 

na záver svojho rokovania Národnej rade Slovenskej republiky 
a Vláde Slovenskej republiky prijať opatrenia pre zlepšenie 
situácie v tejto oblasti aby : 
• Národná rada Slovenskej republiky a Vláda Slovenskej repu-
bliky deklarovala postavenie regionálneho športu ako verejný 
záujem štátu, 
• v čo najkratšom čase bol prijatý zákon o športe, ktorý by mal 
byť prioritou Národnej rady Slovenskej republiky a Vlády 
Slovenskej republiky, 
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• v rámci tohto zákona bolo systémovo riešené postavenie 
regionálneho športu a športu pre všetkých vo všetkých 
oblastiach,  
• zásadne a systémovo bolo doriešené financovanie regio-

nálneho športu a športu pre všetkých zo 
štátnych finančných prostriedkov vy-
členených Vládou Slovenskej republiky 
v objeme 10%,  
• bol novelizovaný zákon č. 416/2001 
Zb. s tým, v ktorom by bol jasne dekla-
rovaný percentuálny podiel financo-
vania športu z rozpočtu samosprávnych 
krajov, 
• bolo vytvorené samostatné minister-
stvo pre šport,  

• sa vrátili telovýchove finančné zdroje z výťažkov číselných 
lotérii.  

Vlastné poznatky 
Trenčianske noviny 31.05.2006 
Pomocná evidencia 284/1/06 
 

V týždni od 14. do 20. mája 2006 hostila Základná škola na 
Veľkomoravskej ulici v Trenčíne 28 žiakov a učiteľov zo 
zahraničia. V rámci eu-
rópskeho projektu So-
krates školu navštívili 
hostia z Rybnika – 
Niewiadom (Poľsko), 
Iasi (Rumunsko), Tor-
toretto (Taliansko) 
a Aksaray (Turecko). 
Projektová úloha, ne-
súca sa v znamení mot-
ta „Kniha – zabudnu-

PaedDr. Ernest Broska 
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tý vynález“ mala za cieľ zoznámiť žiakov zúčastnených škôl 
s legendami, viažucimi sa na miesto pôsobenia školy a zapoje-
nie žiakov všetkých škôl do stvárnenia obsahu knihy „Nar-
nia“  - o levovi, čarodejnici a skrini. Dej knihy zapadá do 
rámca súčasných knižných detských bestsellerov typu Harry 
Poter a Pán prsteňov, takže o jej čítanie bol medzi žiakmi 
značný záujem. Náplňou stretnutia v Trenčíne bola prezen-
tácia toho najlepšieho, čo žiaci zúčastnených škôl vytvorili 
pod dojmami z prečítanej knihy. Množstvo výtvarných prác 
i textov (samozrejme v angličtine) potvrdili opodstatnenosť 
projektu a spoločné výsledky budú súčasťou hodnotenia jeho 
ročnej existencie. O vypracovanie a realizáciu projektu sa 
pričinili najmä učiteľky Mária Zachová a Lenka Oravcová 
a priamo v akcii spolu aj ďalší vyučujúci a žiaci Základnej 
školy na Veľkomoravskej ulici. Popri plnení si pracovných 
a školských povinností zostal čas aj na bližšie zoznámenie sa 
s Trenčínom a jeho okolím. Po prijatí všetkých hostí predsta-
viteľmi mesta Trenčín navštívili Trenčiansky hrad a ďalšie 
pamätihodnosti. Zúčastnili sa tiež na Jarnom vokálnom kon-
certe, kde aplaudovali veľmi dobrým výkonom Univerzitného 
speváckeho zboru Trenčianskej univerzity A. Dubčeka a Tren-
čianskeho speváckeho zboru z Trenčína. Záver pobytu veno-
vali návšteve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Detskí účastníci boli ubytovaní v rodinách našich žiakov ško-
ly. Po počiatočnom ostychu a zoznamovaní sa s prostredím 
rodiny sa v závere pobytu objavili aj slzy v očiach. Bolo im 
dobre ! Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie u nás – vyjadrovali 
svoje dojmy z pobytu v Trenčíne.  

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 288/1/06 
 
Ústne maturitné skúšky sa začali na všetkých stredných 

školách v pondelok 22. mája 2006. Keďže je dobrým zvykom 
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vystaviť triedne tablo obdivu verejnosti minimálne týždeň 
pred ich konaním, námestia sa už počas predchádzajúceho 
týždňa plnili spievajúcimi študentmi maturitných ročníkov. Tí 
sa krikom a pískaním lúčili so školou pred nástupom na 
akademický týždeň. Ústne maturitné skúšky sa budú konať až 
do 9. júna 2006. Študenti mali výhodu, že si svoje ústne 
odpovede mohli rozložiť aj do piatich dní. Gymnazisti matu-
rovali z piatich predmetov vrátane slovenčiny, cudzieho jazy-
ka, dvoch voliteľných a jedného prírodovedného predmetu. 
Žiaci stredných odborných škôl maturovali zo štyroch pred-
metov, medzi ktorými samozrejme nechýbala teoretická a 
praktická časť. Študent si pred trojčlennou komisiou žreboval 
z každého predmetu z minimálne tridsiatich zadaní, ktoré sú 
delené na dve úrovne. Pri úrovni A odpovedal na tri otázky a 
pri úrovni B odpovedal o jednu menej, pričom na prípravu mal 
každý študent buď 15 alebo 20 minút. 

Trenčianske noviny 22.05.2006  
Pomocná evidencia 277/2/06 
 
Fond Dr. Klaun Trenčianskej nadácie pripravil v piatok          

26. mája 2006 pre žiakov Špeciálnej základnej školy inter-
nátnej Vladimíra Predmerského deň naplnený radosťou. V ten 
deň školu navštívili vzácni hostia – Jeho Excelencia veľvy-
slanec Holandského kráľovstva Laurent Luis Stoqis, za-
kladateľ Fondu Dr. Klaun Jacques van der Linden, primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, prednosta Krajského 
školského úradu v Trenčíne Ing. Ondrej Divínsky a početná 
skupina príslušníkov hasičského zboru z holandského mesta 
Utrech, ktorí priniesli školákom veľa hračiek, získaných ve-
rejnou zbierkou vo svojom meste. Po privítaní hostí ria-
diteľkou školy Mgr. Jarmilou Blaškovou žiaci sa predstavili 
krátkym kultúrnym programom. Vyvrcholením predpoludnia 
bolo vystúpenie klauna Adina, počas vystúpenia ktorého sa 
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striedali chvíle napätia s chvíľami výbuchov smiechu. To však 
nebolo všetko, pretože po skončení programu všetky deti 
školy dostali balíček s hračkami od priateľov z Holandska, za 
čo vyjadrili poďakovanie. A tak deti školy opäť prežili jeden 
krásny deň naplnený smiechom, radosťou a veselosťou. 

Vlastné poznámky 
 
Folklór moja láska bol názov práce zo stredoškolskej 

odbornej činnosti žiačky Strednej združenej školy hotelových 
služieb a obchodu v Trenčíne Lucie Mikušovej, ktorá sa              
28. mája 2006 na celoslovenskej prehliadke stredoškolskej 
odbornej činnosti v Modre umiestnila na druhom mieste. So 
svojou prácou tretiačka Lucia Mikušová vyhrala najprv škol-
ské, neskôr regionálne kolo stredoškolskej odbornej činnosti. 
I keď si mohla vybrať viacero tém, ktoré sa týkali našej školy, 
no už mala vyhliadnutú tému už niekoľko rokov skôr. Aktívna 
činnosť vo folklórnom súbore Uhrovčan ovplyvnilo jej 
rozhodnutie. V svojej práci sa zamerala na priblíženie zvykov 
a ľudových tradícií z okolia Uhrovca. Časť jej práce bola 
venovaná ľudovým svadbám, krojom či liečebným metódam 
bylinkárov, pričom nechýbali ani zážitky z jej dlhoročného 
pôsobenia v spomínanom súbore. Svoju lásku k folklóru Lucia 
priblížila odbornej porote aj názornými ukážkami, pri ktorých 
ju spevom a tancom sprevádzal v každom kole súťaže niektorý 
z kamarátov zo súboru. Pôvodnú tridsaťsedemstranovú prácu 
musela Lucia po postupe na krajské kolo skrátiť na dvad-
saťpäť strán, no i napriek zhutneniu jej to neubralo na zau-
jímavosti a Lucii zabezpečila druhé miesto a tým aj postup na 
celoslovenské kolo stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré sa 
bude konať v Čechách. Finále sa nezúčastní, lebo odcestovala 
v rámci školy na polročnú stáž na Rhodos.  

Trenčianske noviny 07.06.2006  
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Dňa 2. júna 2006 sa uskutočnil 26. ročník športovej olym-
piády v areáli Základnej školy Trenčín, Ulica Na dolinách za 
účasti siedmych základných škôl. Aj napriek chladnému poča-
siu, veternému a hlavne bezdáždivému počasiu si súťažiaci 
zmerali sily v nasledovných disciplínach - beh na 60 m, beh na 
600 m dievčatá, beh na 1000 m chlapci, skok do diaľky, skok 
do výšky, hod kriketovou loptičkou, štafeta 4 x 250 m, streľba 
zo vzduchovky. Súťažiaci si v jednotlivých disciplínach veľa 
krát siahli až na dno svojich fyzických síl a prezentovali sa 
kvalitnými výkonmi a dokázali, že ľahká atletika je ozajstnou 
kráľovnou športu. 
Konečné poradie : 
1. Základná škola Trenčín, Kubranská ul.     – 125 bodov 

(väčší počet prvých miest), 
2. Základná škola Trenčín, Ul. Na dolinách           – 125 bodov 
3. Základná škola Trenčín, Východná ul.           –   94 bodov 
4. Základná škola Dolná Súča                   –   90 bodov 
5. Základná škola Horná Súča                   –   88 bodov 
6. Základná škola Trenčín, Veľkomoravská ul.      –   61 bodov 
7. Základná škola Drietoma                     –   58 bodov 

Trenčianske noviny 14.06.2006 
Pomocná evidencia 328/3/06 

 
Rodičia žiakov zo Základnej školy Trenčín, Hodžova ulica 

si v období týždňa od 5. do 9. júna 2006 týždeň prečítali ta-
kéto poznámky v žiackych knižkách : „Vážení rodičia, po 
zmonitorovaní situácie v našej škole a vyhodnotení stavu sme 
prijali opatrenia v záujme bezpečnosti všetkých detí počas 
vyučovania. Žiadame Vás o ich podporu a individuálne zvý-
šenie opatrnosti v čase príchodu a odchodu vašich detí zo 
školy.“ Bolo to jedno z prijatých opatrení školy, ktoré zaviedli 
po informácii, že v okolí školy videli pohybovať sa muža, 
trestaného za rôzne sexuálne delikty, ktoré v škole urobili, aby 
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zabránili stretnutiu a kontaktu detí s mužom, sa vedenie školy 
nevyjadrilo. Okolie školy monitorovali aj mestskí policajti.  
Tento muž v minulosti žiakom školy, ktorý bol odsúdený za 
viaceré sexuálne delikty a medzi nimi aj za sexuálne zneužitie 
žiačky tejto školy pred 11-timi rokmi. 

Vlastné poznámky  
 
Cyklošovia sú členovia cykloturistického krúžku Základnej 

školy Trenčín, Na dolinách. Počas svojej päťročnej existencie 
pravidelne orga-
nizujú ku koncu 
školského roka 
výlety po našom 
krásnom Sloven-
sku. Nebolo tomu 
inak aj v tomto 
roku, keď sa roz-
hodli v dňoch 9. 
až 11. júna 2006 
navštíviť okolie 

Strečna. Počas jazdy na bicykloch to nebola nudná cesta, lebo 
bola vyplnená návštevou rázovitej obce Čičmany, overovaním 
si svojich zemepisných vedomostí, odreagovaním sa na moto-
kárach v Lietavskej Lúčke, uctenie si pamiatku francúzskych 
partizánov pri pamätníku pod Strečnom a vystúpenie na hrad 
Strečno, z ktorého si pozreli prekrásnu panorámu údolia Váhu. 
Keďže tento trojdňový výlet sprevádzalo príjemné slnečné 
počasie, ktorému sa vyhli veľké nepríjemnosti, keďže neboli 
pády a boli len dva defekty. A tak i napriek únave z preko-
nanej trasy 210 km z tvárí mladých cykloturistov po príchode 
domov vyžarovala spokojnosť zo svojho športového výkonu, 
najmä keď ich čakala sladká odmena v podobe veľkej torty.  

Info Trenčín 22.06.2006  
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Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Prvé letné lúče otvorili v Materskej škole Trenčín, Šafá-

rikova ul. projekt nazvaný Indiánske leto pre 145 detí a ich 
učiteľky. Školská 
záhrada sa preme-
nila na tri indián-
ske osady s origi-
nálnymi indiánsky-
mi stanmi, veľkými 
drevenými  totema-
mi a terčmi na strie-
ľanie šípov. Všetky 
deti aj s učiteľkami 
sa na dva týždne 
obliekli do indián-

skych odevov, vyzdobili sa čelenkami, originálnymi príves-
kami a opaskami, vymysleli si in-
diánske mená a začali sa pohy-
bovať v prírode. Spomínaný pro-
jekt Indiánske leto vyplnil celo-
denné pobyty detí materskej školy 
predovšetkým v prírode, ktorý bol 
vyplnený hravou formou na spoz-
návanie a ochranu živej a neživej 
prírody. Pripravené aktivity ako Lienka, Mravčekovo blu-
disko, Kukačka zakukaj, Kamienkova cesta, Les – zdroj 
kyslíka, Lúka a liečivé rastliny, Bádatelia a ďalšie moti-
vovali deti k aktívnemu spoznávaniu prírody a chápaniu jej 
významu pre život, ktoré plnili na svojich indiánskych výpra-
vách do blízkeho lesoparku Brezina, potok na Halalovke, 
Trenčiansky hrad či školskú záhradu. A tak z detí sa postupne 
stávali nielen obdivovatelia prírody, ale aj jej ochranári a 
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odborníci na výskum fauny a flóry. Súčasťou projektu bolo aj 
záhradné divadelné predstavenie zo života indiánov, na ktoré 
pozvali rodičov a priateľov školy. Nové získané zážitky 
a zručnosti pretavené do šťastného úsmevu a nadšenia detí 
boli tým najlepším dôkazom pre autorov projektu, že cieľ bol 
splnený. 

Info Trenčín 22.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Návštevy žiakov škôl na ľavobrežnej čistiarni odpadových 

vôd v Trenčíne sú pred koncom školského roku na každo-
dennom poriadku. Na proces čistenia odpadovej vody sa dňa 
19. júna 2006 prišli pozrieť aj žiaci zo Základnej školy na 
Východnej ulici v Trenčíne. Exkurziu žiakov sprevádzal vedú-
ci čistiarne odpadových vôd Ing. Anton Trachtulec. Žiaci 
prešli všetkými zariadeniami čistiarne presne v takom poradí, 
v akom prechádza aj znečistená voda. So zaujatím sledovali 
celý priebeh čistenia vody, až kým sa vráti späť do prírodného 
kolobehu. Prvá zastávka bola pri čerpacej stanici so závito-
vými čerpadlami, za ktorou dochádza k mechanickému čiste-
niu vody. Voda potom putuje do usadzovacích nádrží a pre-
chádza do aktivačnej nádrže, kde sa čistí biologicky prostred-
níctvom „mikroorganizmov aktivovaného kalu. Surový kal z 
usadzovacích nádrží spolu s nadbytočným aktivovaným kalom 
sa stabilizujú vo vyhnívacích nádržiach. Stabilizovaný kal sa 
potom odvodňuje na kalovej odstredivke a dosúša sa na kalo-
vých poliach. V objekte odstredivky kalu býva charakte-
ristický zápach. Málokto vydržal bez vreckovky pred nosom. 
Všetci však ostali ticho, keď sa dozvedeli, že to, čo tak pách-
ne, muselo odniekiaľ prísť. Deti kládli počas exkurzie zau-
jímavé otázky. Zaujímali sa, ako sa dá napríklad získavať pit-
ná voda z morskej vody. „Proces výroby pitnej vody z vody 
morskej je tak náročný, že kvôli nemu musí vzniknúť celá 
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továreň. Dozvedeli sa aj to, že vyčistená voda odteká do Váhu. 
Je čistejšia, ako tá v rieke. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianske noviny 26.06.2006 Dňa 22. mája 2006 Krajská 

školská správa v Trenčíne na záver školského roka 2005/2006 
odmenila najlepších žiakov a študentov Trenčianskeho kraja 
ocenením Talent Trenčianskeho kraja. K odmenením žia-
kom a študentom ako aj k ich učiteľom sa prihovoril riaditeľ 
Krajskej školskej správy v Trenčíne Ing. Ondrej Divínský, 
ktorý okrem iného zdôraznil, že je to pre neho veľká česť, keď 
môže oceniť najúspešnejším žiakov a študentov kraja, ktorí 
dosiahli vynikajúce výsledky reprezentovaní svojej osoby, 
svojich škôl a Trenčianskeho kraja v rôznych druhoch súťaží. 
A pokračoval ďalej, že dokázali svoj zodpovedný prístup ku 
školským povinnostiam, k učeniu, aj v príprave na Váš budúci 
život, veď každý, kto získa veľa vedomostí a zručností, má 
pred sebou nesmierne možnosti uplatnenia sa v budúcom 
živote. Stáročné skúsenosti našich predkov potvrdzujú, že 
práve mladí ľudia dokážu rýchlo pochopiť základy modernej 

techniky a jej obsluhu, 
rýchlo sa učia cudzie 
jazyky, chápu hudbu, 
výtvarné umenie, šport, 
tanec, skrátka všetko, 
čo moderný človek po-
trebuje k životu. Treba 
však pripomenúť, že sa 
to nezaobíde bez cie-
ľavedomosti, vytrvalos-
ti a disciplíny, bez pod-

pory vašich rodičov a usmerňovania vašich pedagógov. Veď 
na svete bolo veľa nádejných talentov, ale sa stratili, lebo im 

talentovaný muzikant a spevák Tibor Flaškár zo ZŠ Veľkomoravská v Trenčíne 
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chýbala disciplína a vytrvalosť. Vo svojom prejave venoval 
pozornosť aj pedagógom, ktorým poďakoval za ich prácu 
v prospech mladých ľudí. Na záver zaželal oceneným a ich 
pedagógom k dosiahnutým úspechom a príjemné prežitie 
letných prázdnin a dovoleniek. Po tomto príhovore prevzali 
ocenení žiaci, študenti a ich pedagógovia ocenenia z rúk ria-
diteľa Krajskej školskej správy Ing. Andreja Divínskeho a je-
ho zástupkyne Mgr. Magdalény Slaměnovej. Týmto však vyz-
namenávanie neskončilo, pretože boli ocenené aj najúspeš-
nejšie školy v okresných a krajských súťažiach. V športových 
súťažiach sa na prvom 
mieste umiestnila Zá-
kladná škola Odborár-
ska Nové Mesto nad Vá-
hom, na druhom mieste  
Základná škola Komen-
ského Púchov a na tre-
ťom mieste Základná 
škola Školská Považská 
Bystrica. Vo vedomost-
ných a záujmovo – umeleckých súťažiach sa na prvom mieste 
umiestnila Základná škola Slovenských partizánov Považská 
Bystrica, na druhom mieste Základná škola Mládežnícka 
Púchov a na treťom mieste sa umiestnila Základná škola 
Centrum 3. Dubnica nad Váhom. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 22. júna 2006 sa rektor Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. stretol 
s deťmi a vedením patronátneho Detského domova v Han-
dlovej na záver školského roka. Pri tejto príležitosti odovzdal 
deťom ovocie, sladkosti, drobné darčeky a knihy pre detskú 
knižnicu. 

Riaditeľka  Základnej školy Nové Mesto n/V. Odborárska preberá ocenenie 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa  28. júna 2006 sa uskutočnilo zasadnutie akademickej 

obce a vedúcich zamestnancov Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka. V programe zasadnutia boli prednesené tieto 
správy :  
1. Správa o stave Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka za rok 2005 – rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD.  

2. Správa o stave hospodárenia Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka v roku 2005 – kvestor Ing.  Vladimír 
Ragula 

3. Správa o činnosti rektora Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka za rok 2005 – rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. 

4. Implementácia systému manažmentu kvality na Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka – predstaviteľka 
manažmentu pre kvalitu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD.  

5. Príprava komplexnej akreditácie a medzinárodnej eval-
vácie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka – 
predseda evalvačnej komisie Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka prof. Ing. Michal Boršč, CSc. 
Vlastné poznámky 
 
Pri príležitosti význam-

ného životného jubilea 80. 
narodenín profesora Jú-
liusa Alexyho usporiadala 
Fakulta sociálnoekono-
mických vzťahov Tren-
čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka dvojdňo-
vú vedeckú konferenciu 

jubilantovi (vľavo) blahoželal rektor TnU AD doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
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pod názvom „Informačný manažment v pedagogickom 
procese a praxi,“ ktorá zhrnula tvorivú a odbornú činnosť 
tohto vysokoškolského učiteľa vo vedeckej a pedagogickej 
práci. Július Alexy patril medzi zakladateľov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka a osobne sa venoval práve 
Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov. Pri tejto príležitosti 
odovzdal oslávencovi dekan fakulty Pamätný list. Jubilanta 
pozdravil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a vo svojom príhovore 
zvýraznil jeho podiel na tvorbe vysokoškolských učebníc 
a článkov z ekonomiky, chemického priemyslu, systémového 
inžinierstva, manažérstva, sociálnej a hospodárskej politiky. 

Trenčianske noviny 28.06.2006 
 
Dňa 20. júna 2006 sa uskutočnila na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka prednáška na tému „Smerovanie americ-
kej zahraničnej politiky po 11. septembri“ v podaní americ-
kého lektora. Na prednáške sa zúčastnilo aj 16 amerických 
vysokoškolákov zo Stephen F. Ustin State University , ktorí 
boli na študijnom pobyte na Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 
Už po desiaty krát sa 

stretli mladí novinári na 
Základnej škole Tren-
čín, Kubranská, aby 
zhodnotili úroveň škol-
ských časopisov za 
uplynulý kalendárny rok 
2005/2006. Do súťaže 
sa prihlásilo 25 základ-
ných škôl Trenčianske-
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ho okresu, ale splnenie podmienky vydať aspoň dve čísla 
v školskom roku bolo pre niektoré školy nad ich sily, a tak dňa 
26. júna 2006 odborná porota tvorená redaktormi Tren-
čianskych novín Ľuboslavou Sedlákovou a Tomášom Tiso-
ňom mohla zhodnotiť len polovicu z nich. 

Do zlatého pásma boli zaradené tieto školské časopisy : 
- Rojkáčik – Základnej školy Trenčín, Kristíny Royovej, 
- Magazín Sedmička – Základnej školy Trenčín, Hodžova, 
- Nonstop – Základnej školy Trenčín, Kubranská, 
- Žirafa – Základnej školy Dlhé Hony. 

Do strieborného pásma boli zaradené tieto školské 
časopisy : 
- Všadebolko – Základnej školy Trenčianska Turná, 
- Domino – Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská, 
- Bociany – Základnej školy Svinná, 
- Machuľa – Základnej školy Soblahov, 
- Chocholúšik – Základnej školy Chocholná. 

Do bronzového pásma boli zaradené školské časopisy : 
- Školoviny – Základnej školy Trenčianska Teplá, 
- Úsmev – Špeciálna základná škola Vl. Predmerského 

Trenčín, 
- (Zá)školáčik – Základnej školy Trenčín, Bezručova. 

Súčasťou vyhod-
notenia súťaže škol-
ských časopisov bolo 
aj upozornenie zo 
strany profesionál-
nych novinárov na 
chyby, ktorých sa 
mladí novinári často 
dopúšťajú vo svojej 
práci. Všetky kolektí-
vy boli ocenené 

žiaci si prezreli obsah časopisov, ktoré boli v súťaži 
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z grantu, na ktorý prispelo Mesto Trenčín. Zakladateľka tejto 
súťaže Mgr. Edita Krecháčová zo Základnej školy Trenčín, 
Kubranská na záver súťaže konštatovala, že kým v začiatkoch 
súťaže sa kládol dôraz pri hodnotení školských časopisov na 
ich výtvarnú stránku, v posledných rokoch sa dôraz sústredil 
na ich technickú i estetickú stránku. Uplynulé obdobie 
desiatich rokov zaznamenalo kvalitatívne zlepšenie. 

Vlastné poznámky 
 
V januári tohto roku sa rozbehla nultá etapa projektu, finan-

covaného Európskou komisiou (365 tisíc Eur) s názvom Roz-
voj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie v tren-
čianskom regióne (INSTIT) v skratke Regionálna inovačná 
stratégia Trenčín. Cieľom projektu bolo okrem iného efektívne 
a dôsledné využitie zdrojov regiónu pre jeho intenzívnejší hos-
podársky rozvoj, ako aj lepšie využívanie prostriedkov z Eu-

rópskych fondov na pro-
jekty, ktoré ovplyvnia ino-
vačné trendy v regióne. 
Zdôrazňuje sa dôležitý vý-
vojový trend v Európe,  ce-
loživotné vzdelávanie, kto-
rého výsledkom bude vyt-
vorenie zásoby vzdelaných 
ľudí pre podnikateľskú 
sféru, samosprávu i ostatné 

oblasti v regióne. V súvislosti s prípravou prvej etapy riešenia 
projektu sa uskutočnil aktuálny workshop Regionálne predví-
danie dňa 27. júna 2006, na ktorom prednášali renomovaní 
európski odborníci o skúsenostiach pri predvídaní budúceho 
rozvoja v európskych a iných krajinách. Hovorilo sa hovorilo 
napríklad i o tom, akú tvár bude mať trenčiansky región v roku 
2015. Dôležitou súčasťou podujatia bolo vyhodnotenie nultej 

zľava – zahraničný lektor, PaedDr. Jozef Božik, doc. Ing. Ignác Prno, CSc.  
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etapy a príprava prvej etapy projektu RIS, ktorou sa zaoberal 
riadiaci výbor projektu RIS Trenčín. O záveroch informovali 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a predseda 
riadiaceho výboru RIS Trenčín MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a 
podpredseda riadiaceho výboru doc. Ing. Juraj Wagner, 
PhD., prorektor a predseda manažerského útvaru RIS doc. 
Ing. Ignác Prno, CSc. a riaditeľ BIC Group Bratislava, 
partnerskej organizácie pri riešení projektu Ing. Ján 
Strelecký. 
Vlastné poznámky 

 
      Spojenie týchto dvoch slov evokovalo v deťoch vidinu 
príjemných letných prázdnin. Pod týmto heslom sa už po tretí 
krát stretli v deti materských a základných škôl zo sídliska Juh 
v amfiteátri Kultúrneho centra Aktivity, o.z., aby spoločne 
zhodnotili školský rok 2005/2006. Slávnostnú atmosféru 
podujatia spríjemnili vystúpeniami v bohatom  kultúrnom pro-

grame, ktorý pre 
nich pripravili 
tanečníci taneč-
ných skupín 
Goonies, Korzo, 
Koral, Korzo – 
drobci, South Si-
de, gymnasti Zá-
kladnej školy 

Východná, karatisti klubu Európa, brušné tanečnice Základnej 
školy Novomeského  a deťúrence zo všetkých materských škôl 
sídliska Juh. Príjemné letné slnečné počasie spôsobilo, že am-
fiteáter praskal vo švíkoch a diváci museli prejaviť dobrú vô-
ľu, aby sa všetci pomestili. Vyvrcholením podujatia bolo oce-
nenie žiakov, športovcov a pedagógov titulom super z oboch 
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základných škôl zo sídliska Juh. Zo Základnej školy Trenčín, 
Novomestského boli ocenení : 
žiaci 1. stupeň 

- super žiak : Veronika Šmatláková 
- super športovec : Martin Bernát 
- super kamarát : Beáta Orlická 
žiaci 2. stupeň 

- super žiak : Adriana Janovská 
- super športovec : Holúbek Jakub 
- super kamarát : Romana Decká 

učiteľ 1. stupeň 
- super učiteľ : Mgr. Falťanová Ľubica 

učiteľ 2. stupeň 
- super učiteľ : Mgr. Jaroslava Čapáková 

Zo Základnej školy Trenčín, Východná, boli ocenení : 
žiaci 1. stupeň 

- super žiak : Mária Michalíková  
- super športovec : Nina Kákošová  
- super kamarát : Lenka Štefinová 
žiaci 2. Stupeň 

- super žiak : Lenka Kadáková 
- super športovec : Ivana Miklasová 
- super kamarát : Matej Krajči 

učiteľ 1. stupeň 
- super učiteľ : Mgr. Eva Trepáková 

učiteľ 2. stupeň 
- super učiteľ : Ing. Petra Petho  

Ocenenia odovzdával poslanec dlhodobo plne uvoľnený pre 
výkon funkcie Branislav Zubričaňák. 

Info Trenčín 06.07.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06 
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Dňa 27. júna 
2006 sa uskutočnil 
v Kultúrnom a me-
todickom centre 
Ozbrojených síl 
Slovenskej repu-
bliky v Trenčíne               
2. ročník oceňova-
nia najúspešnejších 

a najaktívnejších 
žiakov trenčian-

skych základných škôl a základnej umeleckej školy vo všet-
kých oblastiach spoločensko-vednej činnosti pod názvom 
„Detská osob-
nosť 2006“. A  
tak divadelná sála 
naplnená mláde-
žou, rodičmi a sta-
rými rodičmi mala 
príležitosť poznať 
deti, ktoré úspeše 
reprezentujú svoje 
mesto, svoju škou 
na rôznych súťa-
žiach zameraných 
na umenie, literatúru, hudbu, predmetové olympiády, šport, 
rozvojové programy nielen doma, ale aj v zahraničí. Z javiska 
sa prítomným prihovoril primátor mesta Trenčín, Ing. Bra-
nislav Celler, ktorý všetkým oceneným zablahoželal a vyja-
dril presvedčenie, že svoje úspechy zúročia na stredných, vy-
sokých školách či po ukončení školy na svojich pracoviskách. 
Po príhovore primátora privítal zúčastnených aj moderátor 
galaprogramu Bc. Anton Šepták, ktorý postupne vyvolával na 

ocenenie „najlepší programátor“ preberá Tomáš Huňa – ZŠ Hodžova ul. 

ocenenie „najlepší výtvarník“ preberá Ema Balaščáková – ZŠ Bezručova ul. 
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pódium 31 ocenených osobností – jednotlivcov  a 9 športo-
vých kolektívov, aby si z rúk významných osobností poli-
tického, kultúrneho a športového života nášho mesta prevzali 

ocenenia a vecné dary. 
Pozvanie prijali spisova-
teľ Rudolf Dobiáš, hu-
dobník a zberateľ ľudo-
vých piesní Ing. Jozef 
Lehocký, extréner ho-
kejovej reprezentácie 
Slovenskej republiky 
František Hossa, posla-
nec Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne 

RNDr. Jozef Mertan a akademický maliar Juraj Oravec. 
Oceňovanie detských osobností sprevádzal pestrý kultúrno-
športový program. 

Vlastné poznámky 
 

Mená vyznamenaných žiakov a kolektívov : 
1. Jakub Kokeš, Základná škola Trenčín, Ul. L. Novo-

meského – najlepší matematik, ktorý získal 3. miesto 
v krajskom kole matematickej olympiády; 

2. Patrícia Fabová, Základná škola Trenčín, Hodžova ul. – 
najlepší jazykový olympionik, ktorá získala vo svojej 
kategórii 1. miesto v krajskom kole olympiády v jazyku 
anglickom a 7. miesto v celoslovenskom kole olympiády 
v jazyku anglickom; 

3. Michal Novohradský, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony – najlepší jazykový olympionik, ktorý získal vo svojej 
kategórii 1. miesto v krajskom kole olympiády v jazyku 
anglickom a 7. miesto v celoslovenskom kole olympiády 
v jazyku anglickom; 

Víťazné družstvo ZŠ Hodžova ul. preberá blahoželanie primátora Ing. Cellera 
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4. Alexandra Adameková, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony – najlepší recitátor, ktorá získala vo svojej kategórii     
1. miesto v krajskom kole „Podjavorinskej Bzince“; 

5. Monika Decká, Základná škola Trenčín, Východná ul. – 
najlepší recitátor, ktorá získala vo svojej kategórii 1. miesto 
v krajskom kole súťaže „Podjavorinskej Bzince“; 

6. Lýdia Cvopová, Základná škola Trenčín, Východná ul. – 
najlepší interpret rozprávok, ktorá získal 1. miesto v kraj-
skom kole súťaže „Rozprávkové vretienko“; 

7. Romana Kopecká, Základná škola Trenčín, Východná ul. 
– najlepší interpret povestí, ktorá získala 1. miesto v kraj-
skom kole súťaže „Šaliansky Maťko“; 

8. Ján Bogár, Základná škola Trenčín, Novomeského ul. – 
najlepší astronóm, ktorý získal 1. miesto v krajskom kole 
súťaže „Čo vieš o hviezdach ?“; 

9. Ema Balaščáková, Základná škola Trenčín, Bezručova ul., 
ktorá získala 1. miesto v medzinárodnej súťaži „Svet očami 
a fantázie“; 

10. Natália Kaščáková, Základná škola Trenčín, Bezručova 
ul., ktorá získala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže 
„Hraško ešte žije“ 

11. Tomáš Huňa, Základná škola Trenčín, Hodžova ul. – 
najlepší programátor, ktorý získal v krajskom kole súťaže 3. 
miesto a v celoslovenskom kole 15. miesto súťaže v progra-
movaní „Baltik“; 

12. Lukáš Vasko, Základná škola Trenčín, Hodžova ul. – 
najlepší programátor, ktorý získal v krajskom kole súťaže 3. 
miesto a v celoslovenskom kole 15. miesto súťaže v progra-
movaní „Baltik“; 

13. Terézia Kohoutová, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony, ktorá získala 1. miesto v krajskom kole súťaže „Slá-
vik Slovenska“; 
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14. Simona Spačková, Základná škola Trenčín, Ul. Na doli-
nách – najlepší recitátor ruskej poézie, ktorá získala                 
1. miesto v krajskom kole „Ars Poetika“; 

15. Štefan Novosad, Základná umelecká škola Trenčín, - 
najlepší výtvarník, ktorý získal ocenenie na medzinárodnej 
súťaži „Ex Libris“; 

16. Monika Klenová, Základná umelecká škola Trenčín – 
najlepší inštrumentalista, ktorá získala 2. miesto v celoslo-
venskom kole súťaže „Čarovná flauta“; 

17. Lucia Komorovská, Základná umelecká škola Trenčín – 
najlepší spevák, ktorá získala 1. miesto na celoslovenskom 
kole súťaže „Stančekova Prievidza“; 

18. Zuzana Brlejová, Základná umelecká škola Trenčín – 
najlepší absolvent školy, ktorý získala za 2. miesto 
v celoslovenskom kole súťaže hre na klavír; 

19. Družstvo starších žiakov halového futbalu, Základná 
škola Trenčín, Ul. Na dolinách, ktoré získalo 2. miesto 
v krajskom kole súťaže v halovom futbale; 

20. Futbalové družstvo dievčat, Základná škola Trenčín, Ul. 
Na dolinách, ktoré získalo 3. miesto v krajskom kole súťaže 
vo futbale; 

21. Družstvo mladších dorasteniek v hádzanej, Základná 
škola Trenčín, Bezručova ul., ktoré získalo 1. mieste v re-
gionálnom kole súťaže v hádzanej; 

22. Družstvo mladších žiakov v hádzanej, Základná škola 
Trenčín, Hodžova ul., ktoré získalo 3. miesto v krajskom 
kole hádzanej; 

23. Basketbalové družstvo žiakov, Základná škola Trenčín, 
Východná ul., ktoré získalo 3. miesto v regionálnom kole 
v basketbale; 

24. Monika Decká, Základná škola Trenčín, Východná ul., 
ktorá získala 1. miesto v krajskom kole súťaže v gymnas-
tickom štvorboji 
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25. Erik Pavlíček, ZŠ Trenčín, Veľkomoravská ul., ktorý zís-
kal 3. miesto v krajskom kole súťaže v gymnastickom 
štvorboji 

26. Ingrid Suchánková, Základná škola Trenčín, Novomes-
kého ul., ktorá získala 1. miesto v súťaži celoslovenského 
kola v karate; 

27. Filip Nguyem, Základná škola Trenčín, Hodžova ul., ktorý 
získal 1. miesto v súťaži celoslovenského kola v karate; 

28. Kristína Kosecová, Základná škola Trenčín, Veľkomo-
ravská ul., ktorá získala 2. miesto v súťaži celoslovenského 
kola v katare; 

29. Družstvo karate v zložení (D. Kopúň, R. Súdny, M. 
Kopúňová, B. Males), Základná škola Trenčín, Bezručova 
ul., ktoré získalo dve 1. miesta a jedno 2. miesto v súťaži 
celoslovenského kola v karate; 

30. Družstvo karate v zložení (Suchánková, Oravcová, Ha-
vierová), Základná škola Trenčín, Novomeského ul. získalo 
1. miesto v družstvách na majstrovstvách Slovenska v ka-
rate; 

31. Družstvo streetového hokeja, Základná škola Trenčín, 
Hodžova ul., získalo 2. miesto v krajskom kole súťaže 
streetového hokeja  ; 

32. Družstvo hokeja mladších žiakov, Základná škola 
Trenčín, Hodžova ul., získalo 2. miesto v prvej lige ľado-
vého hokeja mladších žiakov; 

33. Družstvo hokeja starších žiakov, Základná škola Trenčín, 
Hodžova ul., získalo 2. miesto v prvej lige ľadového hokeja 
starších žiakov; 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 364/1/06, 382/1/06, 385/1/06 
 
Organizátori druhého kola 1. ročníka súťažnej prehliadky 

projektových prác žiakov 2. stupňa základných škôl pod náz-
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vom „Trenčín – miesto môjho žitia“ využili toto spolo-
čenské podujatie na vyhlásenie jej výsledkov, ktoré predniesla 
predsedníčka komisie školstva a sociálnych vecí Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne Mgr. Anna Plánková. V úvode 
konštatovala, že v druhom kole bolo prezentovaných síce 
menej projektov, ale o to kvalitnejších. Najviac prekvapil 
kolektív žiakov Základnej školy, Hodžova ul. s projektom 
„Stredoveké opevnenia Trenčína a mestské brány ako jeho 
súčasť“, do ktorého sa zapojili žiaci výtvarníci, speváci, 
historici pod vedením Mgr. Eleny Balkovej a Mgr. Marty 
Zemánkovej,  za ktorý mu odborná porota udelila prvé mies-
to. Na druhom mieste sa umiestnil kolektív žiakov Základnej 
školy, Ul. L. Novomeského pod vedením Mgr. Viery Bar-
talošovej s projektom „Potulky Trenčínom v 15. až 18. sto-
ročí“ a tretie miesto získal kolektív žiakov Základnej školy, 
Ul. Na dolinách pod vedením Mgr. Kataríny Mackovej 
s projektom „Trenčín za povstania Františka 2. Rákociho“. 
Čestné uznania získal kolektív žiakov Základnej školy 
Trenčín, Bezručova pod vedením Mgr. Heleny Kyškovej za 
projekt „Trenčín v čase tureckého nebezpečenstva“ a ko-
lektív žiakov Základnej školy Trenčín, Ulica L. Novomeského 
pod vedením Mgr. Viery Bartalošovej za projekt „Mozaika 
zo života obyvateľov nášho mesta“. 

Vlastné poznámky 

 
Školské zariadenia, m.r.o., Trenčín budú spravovať v no-

vom školskom roku 2006/2007 18 materských škôl a jednu 
základnú školu s ročníkmi 1 – 4.  Ku koncu školského roka 
2005/2006 bolo v materských školách umiestnených 1421 detí 
predškolského veku. Na ich výchove a vzdelávaní sa podie-
ľalo 120 kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a na 
udržovaní čistoty a na príprave zdravej a kvalitnej stravy 78 
prevádzkových zamestnancov.  Zápis detí do materských škôl 
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bol ukončený dňa 31. marca 2006 a k tomuto termínu bolo 
prihlásených 1.400 detí. Keďže nebol veľký medziročný 
rozdiel v počtoch detí vzhľadom, nebude nutné vykonať 
opatrenia na redukciu v počtoch pedagogických a prevádz-
kových zamestnancov. Materské školy poskytujú okrem ce-
lodennej výchovno-vzdelávacej starostlivosti aj metodicko-
poradenské činnosti pre rodičov a záujmové činnosti pre deti 
predškolského ve-
ku. Výsledky vý-
chovno – vzdeláva-
cej práce v mater-
ských školách sú na 
veľmi dobrej úrovni, 
čo potvrdili výsled-
ky troch komplex-
ných inšpekcií Štát-
nej školskej inšpek-
cie.  

Info Trenčín 22.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Počas dvoch dní – 26. a 27. júna 2006 hostil trenčiansky 

Domov mládeže členov Modelového Európskeho parlamen-
tu. Delegáciám zložených zo študentov stredných škôl z Tren-
čianskeho kraja predsedali aj ich prezidenti. Projekt Mode-
lového parlamentu realizuje Ministerstvo školstva spolu 
s Krajským metodickým centrom, na pôde ktorých sa konajú 
jeho regionálne kolá. Druhého ročníka sa zúčastnili skupiny 
študentov z gymnázií, obchodných akadémií a stredných 
odborných učilíšť z Trenčianskeho kraja. Päťčlenné skupiny 
škôl vystupovali v úlohe zástupcov Írska, Grécka, Estónska, 
Maďarska, Francúzska, Fínska, Talianska a Litvy. Príprave na 
zasadnutie parlamentu venovali celý mesiac, pričom museli 
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spoznať názory „svojej“ krajiny. Do projektu sa mohli pri-
hlásiť iba prváci a druháci, aby budúci rok mohli robiť pre-
zidentov výborov. Tí sú volení všetkými účastníkmi spomedzi 
najaktívnejších delegátov. Cieľom celého projektu bolo ta-
kouto názornou formou oboznámiť študentov s fungovaním 
Európskeho parlamentu. Študenti sa naučili, ako spolu komu-
nikovať a rešpektovať jeden druhého. Do celoslovenského 
kola postúpili Michal Hulvák a Kristína Korčeková z Gym-
názia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Pavol Benčo z Gymnázia v 
Považskej Bystrici a Rastislav Klúčar zo Stredného odbor-
ného učilišťa odevného a textilného v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 03.06.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06 
 
Dňa 29. júna 2006 vystúpil v átriu Kolégia piaristov v škol-

ský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
pod vedením zbormajstra Martina Holúbka, Sláčikový súbor 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne a Komorný orchester 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne s umeleckou vedúcou 
Alenou Piatkovou. Nadšené publikum svojím potleskom oce-
nilo výkon mladých umelcov, ktorí sa predstavili s dielami 
Bernsteina, Gershwina, Hanouska, Martinu a ďalších. Ako 
sólisti sa predstavili speváci Róbert Babál, Katarína Štefa–
ničáková, Klára Michalíková, Jana Hudecová a huslistka 
Kristína Tisová. Na záver sa z rúk účinkujúcich vzniesli do 
výšky pestrofarebné balóniky, ktoré niesli radosť zo začína-
júcich sa prázdnin všetkým deťom. 

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Pomocná evidencia 403/4/06 
 
Stalo sa už pravidlom, že na záver školského roka primátor 

mesta aj s ostatnými funkcionármi mesta navštevujú školy 
a školské zariadenia, aby osobne gratulovali žiakom a peda-
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gógom k úspešnému ukončeniu školského roka. V piatok dňa 
30. júna 2006, kedy sa končil školský rok 2005/2006 primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler navštívil Základnú školu 
Trenčín, Dlhé Hony, kde spolu s riaditeľom školy odovzdal 
Mgr. Michalom Galkom knižné odmeny 63 najlepším žia-
kom školy. Medzi vyznamenanými sme poznali i žiakov Mo-
niku Pojezdálovú a Michala Novohradského, ktorí v utorok 
27. júna prevzali v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky ocenenie Mesta Trenčín 
„Detská osobnosť mesta Trenčín 2006“. 

Vlastné poznámky 
 
Viac ako týždeň trvajúcimi promóciami vyvrcholil aka-

demický rok 2005/2006 na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka. Začiatok maratónu slávnostných promócií patril 
Fakulte priemyselných technológií so sídlom v Púchove, na 
ktorej inžinierske tituly prevzalo 83 absolventov a okrem toho 
promovalo aj prvých šesť absolventiek najvyššej formy 
vzdelávania - doktorandského štúdia tejto fakulty. Ďalšie 
slávnostné promócie absolventov z Fakulty mechatroniky, 
Fakulty špeciálnej techniky a Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov mali svoje pokračovanie v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne, na 
ktorých prevzalo 585 
absolventov inžinierske 
a 8 absolventov baka-
lárske tituly. Pri promó-
cii absolventov Fakulty 
mechatroniky boli ich 
účastníci svedkami výz-
namnej udalosti, keď 
rektor doc. Ing. Juraj 
Wagner, PhD. odovzdal 

Ing. Michal Čižmár preberá Medailu TnU AD a Cenu rektora 
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Medailu TnUAD dvetisícemu absolventovi Trenčanovi Ing. 
Michalovi Čižmárovi. Zároveň si prevzal aj Cenu rektora 
ako najlepší študent v akademickom roku 2005/2006, čo 
komentoval nový absolvent slovami „Ani som nevedel, že 
som bol najlepší študent“. O ďalšie tri Ceny rektora, spojené 
s finančnou odmenou 10.000 Sk sa podelili absolventi z 
ostatných fakúlt – Ing. Peter Gergely z Fakulty špeciálnej 
techniky, Ing. Tomáš Truchlík z Fakulty priemyselných 
technológií a Ing. Milan Budjač z Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov. Ing. Michal Čižmár, ktorý ukončil štúdium 
s priemerom známok 1,174 sa po promócii vyjadril, že sa 
neučil pre známky, ale aby získal vedomosti. A aké sú plány 
do budúcna tohoto výborného študenta ? „V nasledujúcom 
akademickom roku sa na Fakulte mechatroniky po prvý raz 
otvára doktorandské štúdium a ja chcem túto príležitosť 
využiť a ďalej sa vzdelávať. Som vďačný najmä mame, že je 
taká dobrá, trpezlivá a ochotná naďalej v štúdiu podporovať“ 
dodal skromne Michal Čižmár. Z rúk akademických funkcio-
nárov na štyroch fakultách si prevzalo v tomto akademickom 
roku diplom inžiniera 668 a diplom bakalára osem absol-
ventov. Na záver pripomeňme, že v deväťročnej histórii Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka sa nositeľmi inži-
nierskeho titulu stalo už 2 351 a titulu bakalár 733 ab-
solventov.  

Vlastné poznámky 
 
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky dňa 7. júla 2006 bolo už po druhýkrát miestom 
slávnostnej promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Z rúk rektora 
univerzity doc. Ing. Juraja Wagnera, PhD. prevzalo tridsať 
absolventov osvedčenia o úspešnom ukončení štúdia. Za všet-
kých absolventov vyslovil úprimné poďakovanie pedagógom 
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a svojím najbližším  najstarší absolvent 75 ročný Štefan Balaj 
z Trenčína slovami „keď sme sa rozhodli pre štúdium, netušili 
sme ako rýchlo tie tri roky uplynú a naraz sme zastali na pra-
hu slávnostného dňa. Ďakujeme všetkým, ktorí nám s ochotou 
a porozumením odovzdávali svoje vedomosti. Ďakujeme aj 
našim blízkym, že 
nás v štúdiu podpo-
rovali. Na dni a roky 
strávené v školských 
laviciach nikdy ne-
zabudneme veď sme 
nadviazali nové 
vzťahy a priateľstvá. 
Máme všetci dobrý 
pocit, že sme sa veľa 
naučili až do tej mie-
ry, že sme sa stali rovnocennými partnermi vnúčatám pri práci 
s počítačom, alebo sa môžeme s nimi pustiť do odbornej 
debaty napríklad o trhovom mechanizme.“ Absolventov 
postriebrených jeseňou času vo svojom príhovore ocenil rektor 
doc. Ing. Juraj Wagner, PhD., najmä ich záujem o vzde-
lávanie. Súčasne im vyjadril ponuku na ďalšie vzdelávanie, že 
ak majú záujem môžu si svoje vedomosti rozšíriť v ďalšom 
nadstavbovom štúdiu. V závere konštatoval, že univerzita na 
túto formu celoživotného vzdelávania nedostáva štátny prís-
pevok a jej činnosť realizuje z vlastných finančných zdrojov. 

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Info Trenčín 27.07.2006 
Pomocná evidencia 404/2/06 
 
V prvý deň nového školského roka, 4. septembra 2006 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler sa zastavil na 
Základnej škole Trenčín, Kubranská ulica, kde sa prihovoril 

Štefan Balaj preberanie osvedčenie o absolvovaní štúdia 
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k žiakom a učiteľom školy. V školskom roku 2006/2007 do 
školských lavíc zasadlo 4.782 žiakov, z toho 505 prvákov. 
Keďže v júni ukončilo základnú školskú dochádzku 739 žia-
kov, v porovnaní s minulým školským rokom 2005/2006 kle-
sol počet detí v trenčianskych základných školách o 234. Aby 
trenčianske školy nepocítili nedostatok peňazí, o to sa okrem 
manažérskej vynaliezavosti manažmentov škôl staral aj ich 
zriaďovateľ, Mesto Trenčín. Podľa slov vedúceho Útvaru 
školstva a sociálnych vecí mestského úradu Mgr. Jozefa 
Baláža, odkedy štát preniesol právomoci v základnom škol-
stve na mestá a obce, pridelené peniaze, tzv. normatívy, tie im 
stačia len na základné veci, napríklad na nové lepšie vybave-
nie už nezostáva. Preto v Trenčíne pomáhajú základným a ma-
terským školám aj finančnými prostriedkami z mestského 
rozpočtu. „Príspevok 500 Sk na žiaka sa poskytuje nielen 
základným, ale aj materským školám prvýkrát. Je to nový typ 
príspevku samosprávy na učebné pomôcky, alebo na výmenu 
zastaraného vybavenia, to znamená nábytku, lavíc, stoličiek či 
katedier,“ hovorí Mgr. Jozef Baláž. Mesto nezabudlo ani na 
Základnú umeleckú školu a Centrum voľného času. Finančná 
čiastka, určená na jedno dieťa tu predstavuje 300 Sk. „Všetci 
prváci dostali od mesta aj knihy a špeciálne žiacke knižky,“ 
dodáva vedúci útvaru. Zlepšiť najmä technickú infraštruktúru, 
ale aj komunikáciu na linke škola – mesto pomôže aj 50 
osobných počítačov, ktoré budú základným školám rozdelené 
podľa počtu žiakov do konca mesiaca septembra 2006. Na 
tento cieľ Mesto Trenčín vyčlenilo zo svojho rozpočtu 
presahuje jeden milión 200 tisíc Sk.  

Vlastné poznámky 
 
Dňom 4.septembra 2006 pri otvorení školského roka 

2006/2007, sme zaznamenali v Trenčíne otvorenie novej 
strednej odbornej školy pod názvom Pedagogická a sociálna 
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akadémia sv. Andreja – Svorada a Benedikta za účasti 
Otca biskupa Mariána Chovanca (trenčianskeho rodáka), 
ktorý slávnostnou svätou omšou v kostole Notre Dame otvoril 
nový školský rok 2006/2007 a následne požehnal priestory 
novej školy. Riaditeľka školy Ing. Hana Hulínová, nám pri 
tejto príležitosti prezradila o novej škole to, že zriaďovateľom 
školy je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra. Svoje sídlo 
má v budove na Ulici 1.mája č. 7, kde sa delí o priestory so 
Základnou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta. V škol-
skom roku 2006/2007 sa pôvodne uvažovalo o otvorení len 
jednej triedy. Mimoriadny záujem študentov o štúdium v štu-
dijnom odbore sociálno-výchovný pracovník, nás prekvapil, a 
kapacitu jednej triedy prevýšil. Aby sme všetkým uchádzačom 
vyšli v ústrety, tak po súhlase zriaďovateľa boli otvorené až 
dve triedy 1. ročníka s 52 žiakmi. Sociálno-výchovný pra-
covník je nový štvorročný študijný odbor s maturitou, schvá-
lený Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v roku 
2001, ktorým sa pripravujú absolventi so širokým všeobecno-
vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomos-
ťami i praktickými zručnosťami schopných vykonávať 
kvalifikovanú a samostatnú prácu v sociálno-výchovnej oblas-
ti. Svoje uplatnenie nájdu v širokom spektre inštitúcií, ktoré  
poskytujú sociálnu starostlivosť klientom na úradoch práce, 
ústavoch a zariadeniach sociálnej starostlivosti, krízových 
centrách rodiny, sociálnych poradenských inštitúciách, v or-
gánoch miestnej štátnej sprá-
vy, samosprávy a v neštátnych 
subjektoch poskytujúcich so-
ciálne služby. Absolventi ško-
ly si môžu zvyšovať svoju 
kvalifikáciu po ukončení štú-
dia pokračovaním vo vzdelá-
vaní buď vo vyššom odbor-
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nom štúdiu, alebo v štúdiu na vysokej škole. Veríme, že splní-
me všetky očakávania a nádeje, ktoré do nás vkladajú  a uro-
bíme všetko preto, aby sme pripravili absolventov spĺňajúcich 
všetky odborné, osobnostné a morálne kvality. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 6. septembra 2006 usporiadala Rozvojová agentúra 
Trenčianskeho samosprávneho kraja informačný workschop 
na tému „Informatizácia verejnej správy“, na ktorom pred-
nášatelia Ing. Tomáš Hanulík a Ing. Andrea Fraňová pred-
stavili pilotný program  European Computer Driving Licence 
– ECDL, zameraný na zvyšovanie odbornej kva-lifikácie 
a adaptability zamestnan-
cov verejnej správy 
v oblasti komunikačných 
technológií a zoznámili s 
jeho výsledkami v pod-
mienkach Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
Účastníci workschopu sa 
dozvedeli, že : 
- na realizáciu projektu 

Úrad Trenčianskeho 
samosprávneho kraja využil grant finančných prostriedkov 
z Európskeho sociálneho fondu, ktorý bol realizovaný od 
februára 2005 do júla 2006 Fakultou sociálno-ekonomic-
kých vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

- v absolvovaných kurzoch boli sylaby kompatibilné so 
systémom ECDL, nadviazané na akreditované školenia 
partnera školenia projektu Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka; 

- účastníci vzdelávania na zvýšenie počítačovej gramotnosti 
absolvovali celkom 7 základných a 6 prídavných modulov 
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objasňujúcich moderné technológie elektronickej kance-
lárie; 

- každý úspešný absolvent základného informatického vzde-
lávania všetkých 7 skúšok ECDL získal Certifikát 
ECDL, ktorý je platný vo všetkých štátoch Európskej únie. 
Časť zamestnancov, ktorá úspešne absolvovala z ľubo-
voľných 4 modulov získala Osvedčenie ECDL; 

- u všetkých pracovníkov, ktorí absolvovali kurz, sa ze-
fektívnilo využívanie počítačov techniky a zvýšila sa pra-
covná výkonnosť pracovníkov; 

- zefektívnilo sa pracovné využitie informatikov; 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 13. septembra 2006 uskutočnila Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka tlačovú besedu, na ktorej jej rektor doc. 
Ing. Juraj Wagner, PhD. s prorektormi prof. Ing. Roz-
marínou Dubovskou, DrSc., prof. Ing. Jurajom Slabe-
ciusom, PhD., predsedom Akademického senátu prof. Ing. 
Michalom Borščom, CSc. a kvestorom Ing. Vladimírom 
Ragulom informovali o stave pripravenosti univerzity do no-

vého jubilejné-
ho desiateho 
akademického 

roka 2006/07. 
Na slávnost-
nom otvorení 
nového akade-
mického roka 
v Kultúrnom a 

metodickom 
centre Ozbro-
jených síl Slo-
venskej repu-
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bliky, kde okrem klasického programu spojeného s otvorením 
odovzdajú čelní predstavitelia univerzity čestný titul Doctor 
honoris cauza (Dr.h.c.) významným predstaviteľom vedy, 
výskumu a vzdelávania na Slovensku, ktorým ju vedecká rada 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka schválila. Sú nimi 
zakladateľ Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 
Ing. Július Alexy, DrSc., bývalý rektor Technickej univerzity 
v Košiciach prof. Ing. Ivan Hrivnák, DrSc. a generálny 
riaditeľ Elektrotechnického výskumného a projektového ústa-
vu v Novej Dubnici Ing. Jozef Buday, CSc. Bližšie o pripra-
venosti univerzity do nového akademického roka informoval 
rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Na univerzitu sa prihlásilo 
viac ako 4 tisíc záujemcov o štúdium, z ktorých 2200 uspelo 
a zapísalo sa do prvého ročníka. Predpokladá sa, že univerzita 
bude viac ako šesťtisíc študentov. Problémy sú s ubytovaním 
študentov v Púchove nie sú, kde kapacita internátu 200 miest 
pokrýva záujem a nároky študentov. Problémy s ubytovaním 
sú v Trenčíne, kde zo 700 žiadostí o ubytovanie je možno 
vyhovieť polovičke záujemcov. Predpokladalo sa, že nové 

ubytovacie priestory vzniknú v uvoľnených 
priestoroch Kasární SNP, ale minister obra-
ny Slovenskej republiky František Kašický 
oznámil univerzite, že uvoľnenie kasární 
neprichádza do úvahy. A tak opäť začne sé-
ria rokovaní so samosprávnymi orgánmi 
mesta a kraja s cieľom získať objekt, ktoré 
by rekonštrukcii slúžili pre ubytovanie 

študentov. Príjemnejšími novotami v živote univerzity je uve-
denie nových akreditovaných študijných programov : 
■ Chémia a technológia skla a špeciálnych materiálov – 

inžinierske štúdium, 
■ Politológia – magisterské štúdium 
■ Mechatronika – doktorandské štúdium, 

doc. Ing. J. Wagner, PhD. 
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■ Strojárske technológie a materiály - doktorandské 
štúdium, 

■ Technológia makromolekulových látok - doktorandské 
štúdium. 
Ďalšou príjemnou skutočnosťou je ukončenie rekonštruk-

čných prác na objekte bývalej základnej školy v tesnej blíz-
kosti univerzity, v ktorej nájdu svoje študijné priestory 
študenti Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov aj s novou 
aulou s kapacitou 230 miest. Trenčianska univerzita Alexan-
dra Dubčeka sa stala členom Podunajskej konferencie rektorov 
a je teda členom všetkých významnejších medzinárodných 
združení univerzít. Ďalším významným momentom, ktorý 
prispeje, aby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka bola 
medzinárodne akceptovateľná viac ako je doteraz, bude 
podrobená medzinárodnej inštitucionálnej evalvácii prostred-
níctvom Európskej asociácie univerzít, ktorou sa sleduje ďalší 
rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. septembra 2006 Ústav prírodných a humanitných 
vied Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka usporiadal 
konferenciu na tému „Evolučné prístupy vo vyučovaní cu-

dzích jazykov...“, kto-
rej sa zúčastnili učitelia 
cudzích jazykov slo-
venských vysokých 
škôl. Jej rokovanie 
otvorila vedúca katedry 
jazykov ústavu PhDr. 
Elena Delgádová. V 
úvode konferencie vys-
túpil riaditeľ ústavu 

prof. Ing. Ján Garaj, DrSc. Vo svojom príhovore povedal, že 
snahou je, aby mladá generácia bola dobre jazykovo 
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pripravená pri prijímaní vedomostí. Možná nie je ďalekou 
métou cieľ, že študenti ktorí prichádzajú študovať na vysoké 
školy ovládali slovom a písmom jeden zo svetových jazykov. 
V Trenčíne majú všetky fakulty povinné štúdium cudzích ja-
zykov; v spoločenskovedných študijných programoch sa vyu-
čujú povinne dva svetové jazyky vo väčšom rozsahu v troch 
semestroch a je snahou, aby táto požiadavka sa rozšírila i do 
technických študijných programov. Katedra jazykov na Tren-
čianskej univerzite je najväčšou katedrou a zabezpečuje vyu-
čovanie cudzích jazykov na všetkých fakultách univerzity. 
Trenčianska univerzita sa stala jedným z doškolovacích cen-
tier cudzích jazykov s akreditáciou, aby sa zvýšila jazyková 
gramotnosť jej študentov, ktorá je ukončená odovzdaním cer-
tifikátu. PhDr. Elena Delgádová zvýraznila, aby sa zmenilo 
myslenie študentov, že cudzí jazyk je povinným predmetom, 
ale že jeho znalosť im otvára dvere do sveta.    

Vlastné poznámky 
 

Nový školský rok 2006/2007 sa začal 4. septembra na všet-
kých ôsmich plno orga-
nizovaných základných 
školách a jednej základ-
nej škole pre 1.-4. roč-
ník na území mesta 
Trenčín, ktorých zria-
ďovateľom je miestna 
samospráva. Do ich la-
víc zasadlo 4782 žia-
kov, z toho 505 prvá-

kov. Keďže v júni ukončilo základnú školskú dochádzku 739 
žiakov, v porovnaní s minulým školským rokom klesol počet 
detí v trenčianskych základných školách o 234. Aby tren-
čianske školy nepocítili nedostatok peňazí, o to sa okrem ma-
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nažérskej vynaliezavosti manažmentov škôl stará aj ich 
zriaďovateľ, Mesto Trenčín. Podľa slov vedúceho útvaru škol-
stva a sociálnych vecí mestského úradu Mgr. Jozefa Baláža, 
odkedy štát preniesol  právomoci v základnom školstve na 
mestá a obce, pridelené peniaze, tzv. normatívy, im stačia len 
na základné veci a napríklad na nové lepšie vybavenie už 
nezostáva. Preto Mesto Trenčín vypomáha ďalšími finan-
čnými prostriedkami z mestského rozpočtu, aby mali školy 
viac prostriedkov v minulom školskom roku. Príspevok 500 
Sk na žiaka je poskytovaný nielen základným, ale aj mater-
ským školám prvýkrát. Je to nový typ príspevku samosprávy 
na učebné pomôcky alebo na výmenu zastaraného vybavenia, 
to znamená nábytku, lavíc, stoličiek či katedier. Mesto neza-
budlo ani na  základnú umeleckú školu a centrum voľného 
času. Finančná čiastka, určená na jedno dieťa tu predstavuje 
300 Sk. Všetci prváci dostali od mesta aj knihy a špeciálne 
žiacke knižky. Zlepšiť najmä technickú infraštruktúru, ale aj 
komunikáciu na linke škola – mesto pomôže 50 počítačov, 
ktoré budú základným školám rozdelené podľa počtu žiakov 
do konca tohto mesiaca. Suma, ktorú Mesto Trenčín na tento 
účel vyčlenilo zo svojho rozpočtu, presahuje 1 mil. 200 tisíc 
Sk.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 18. septembra 2006 Kultúrne a metodické centrum Oz-

brojených síl Slovenskej republiky bolo miestom slávnostného 
otvorenia nového už desiateho akademického roka 2006/2007 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Po štátnej hymne 
Slovenskej republiky v podaní Speváckeho zboru Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubčeka za dirigovania PaedDr. 
Jozef Vakoša vystúpil v úlohe moderátora prorektor Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.  Ing. Prno, CSc., 
ktorý oznámil, že slávnostné otvorenie nového akademického 
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roka sa koná v tieni smútku zo včerajšieho úmrtia prorektora 
pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a sociálnu starostlivosť 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka PaedDr. Ernesta 
Brosku, PhD. Všetci prítomní jednominútovým tichom vzdali 
česť zomrelému. Po tomto nezvyčajnom úvode pokračoval 
program otvorenia nového akademického roka udelením 
Dr.h.c. trom vynikajúcim slovenským vedcom, ktorým ju ve-
decká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ude-
lila – zakladateľovi Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Július 
Alexy, DrSc., generálnemu riaditeľovi Elektrotechnického 
výskumného a projektového ústavu v Novej Dubnici Ing. 
Jozefovi Budayovi, CSc., ktorý stál pri zrode fakulty mecha-
troniky a dlhoročnému spolupracovníkovi Fakulty priemysel-
ných technológií a bývalému rektorovi Technickej univerzity 
v Košiciach prof. Ing. Ivan Hrivnák, DrSc. Udelenie ve-
deckej hodnosti zdôvodnili - dekan Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., dekan Fakulty mechatro-
niky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 
Dušan Maga, PhD., a dekan Fakulty priemyselných technoló-
gií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. On-

drej Nemčok, 
PhD. Potom aka-
demickí funkcio-
nári prijali z rúk 
rektora Trenčian-
skej univerzity 
Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Ju-
raja Wagnera, 
PhD. čestnú ve-
deckú hodnosť. 
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Vyhlásenie o právach a povinnostiach nových nositeľov 
Dr.h.c. predniesol promótor prof. RNDr. Juraj Slabeycius, 
PhD. Slávnostný príhovor k otvoreniu nového akademického 
roka, už desiateho jubilejného, predniesol  rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. 
Vo úvode svojho príhovoru zvýraznil, že oproti predchá-
dzajúcim rokom je o to slávnostnejší, pretože boli udelené tri 
čestné tituly Dr.h.c. trom významným osobnostiam našej ve-
dy, vzdelávania a rezortného výskumu. Vyjadril vyznamena-
ným srdečnú gratuláciu so želaním zdravia, osobných úspe-
chov a síl do ďalšej tvorivej práce. Pripomenul, že jubilejný 
akademický rok nesie so sebou viacero prívlastkov. „Je to rok, 
do ktorého vstupujeme ako člen rodiny európskych univerzít 
a o tri dni bude Tren-
čianska univerzity Ale-
xandra Dubčeka prijatá 
v Maribore (Slovinsko) 
do Podunajskej rek-
torskej konferencie. 
Naviac kvalitu vedec-
kého a  pedagogického 
pôsobenia bude hodno-
tiť európska Asociácia 
univerzít. Možno teda konštatovať, že jubilejný rok sa popri 
vedeckých konferenciách a študentských podujatiach bude 
niesť v znamení kvality. Je želaním, aby sa univerzita stala 
konkurencie schopnou v európskom rozmere.“ V ďalšej časti 
príhovoru uviedol, že „univerzita má od nového akademic-
kého roka päť nových akreditovaných moderných učebných 
programov inžinierskeho a doktorandského štúdia na fakulte 
špeciálnej techniky, na fakulte mechatroniky, na fakulte prie-
myselnej technológií a na ústave prírodných a humanitných 
vied. Okrem toho sa podarilo vytvoriť lepšie priestorové pod-

zľava – prof. Ing. Ivan Hrivnák, DrSc., Ing. Jozef Buday, CSc. prof. Ing. Július Alexy, DrSc. 
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mienky pre fakultu sociálno-ekonomických vzťahov zrekon-
štruovaním budovy priľahlej bývalej základnej školy.“ Vo 
svojom príhovore neobišiel ani ekonomiku univerzity, ktorá je 
podľa jeho slov „veľmi zložitá a vyžaduje si racionalizovať 
náklady na výchovu, vzdelávanie a najmä na prevádzku. Je 
žiaduce zvýšiť podiel mimorozpočtových zdrojov na finan-
covaní a využiť možnosti, ktoré ponúka celoživotné vzdelá-
vanie a podnikateľská činnosť. Okrem toho využiť zapojenia 
sa do medzinárodných vedeckých projektoch a grantov, finan-
covaných z fondov Európskej únie i na projektoch apliko-
vaného výskumu v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied 
a priemyslom ako aj partnerskými univerzitami v zahraničí.“ 
Rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. priblížil obdobie pred de-
siatimi rokmi, keď univerzita začala so 723 študentmi a po-
rovnal so súčasnosťou, keď dnes len do prvého ročníka je za-
písaných viac ako 2200. Znamená to, že univerzita vstupuje do 
desiateho jubilejného akademického roka s viac ako 6000 
študentmi, čo je dobrou vizitkou pre univerzitu. V závere prí-
hovoru privítal všetkých študentov, najmä prvoročiakov a za-
želal im veľa síl v štúdiu. Poďakoval akademickému senátu 
univerzity za kooperáciu v uplynulom akademickom roku, 
poďakoval správnej rade za pomoc a nasmerovanie univerzity, 
najmä pri hľadaní efek-
tívnych prístupov 
v hospodárení, poďa-
koval fakultám a všet-
kým zamestnancom, 
ktorí dôsledne plnili 
svoje úlohy. Na otvo-
renej scéne boli odo-
vzdané výročné ceny 
TnU AD za publikačnú 
činnosť v v uplynulom akademickom roku : 

doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. blahoželá doc. Ing. Petrovi Liptákovi za publikačnú činnosť 
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■ prof. RNDr. Pavlovi Koštialovi, PhD. za súbor prác 
v oblasti nedeštruktívnej diagnostiky materiálov termovíz-
nymi metódami; 

■ doc. Ing. Petrovi Liptákovi za výskumné práce v oblasti 
špeciálnej techniky; 

■ Dr.h.c. prof. Ing. Júliusovi Alexymu, CSc, za monografiu 
finančnej a ekonomickej analýzy a ďalších knižných publi-
kácií z manažmentu a znalostnej ekonomiky; 

■ Ing. Jánovi Sitárovi za vedecké publikácie z oblasti elek-
tromechanických akčných členov a polovodičových meni-
čov energie; 

■ prof. Ing. Jánovi Garajovi, PhD. za učebnicu chémie. 
S pozdravnými príhovormi vystúpili podpredseda Národnej 
rady Slovenskej republiky Ing. Milan Hort, predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH a predseda správnej rady Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka doc. Ing. Július Tóth, CSc. Záver patril 
študentskej hymne „Gaudeamus Igitur“. 

Vlastné poznámky 
 

Fakulta špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so slovenskými pod-
nikmi, Trenčianskou regionálnou komorou Slovenskej ob-
chodnej a priemyselnej komory, Zväzom strojárskeho prie-
myslu Slovenskej republiky a Úradom pre obrannú štandar-
dizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality od 28. do 29. 
septembra 2006 uskutočnili 8. ročník medzinárodnej vedec-
kej konferencie Transfer 2006 - Využívanie nových poznat-
kov v strojárskej praxi. Konferenciu otvoril doc. Ing. Bar-
borák, CSc., mim. prof., ktorý privítal hostí a všetkých účast-
níkov konferencie.  So slávnostným príhovorom vystúpil de-
kan poriadajúcej fakulty  prof. Ing. Bohumil Bátora, CSc., 
ktorý okrem iného vyslovil radosť, že v tak hojnom počte 
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môže privítať všetkých účastníkov konferencie, ktorá opäť 
zaznamenala zvýšený počet prednášateľov aj poslucháčov. 
Zoznámil účastníkov s novými akreditovanými študijnými 
programami, tiež s personálnymi zmenami na fakulte, ktoré 
vyplynuli z reštrukturalizácie katedier ako aj posunom 
akademických funkcionárov do vyšších akademických funk-
cií.  V mene rektora pozdravil rokovanie konferencie prorektor 
Trenčianskej univerzity prof. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD. 
Zvýraznil, že za uplynulých deväť rokov si získala univerzita 
kredit tak v kvalite vzdelávacieho procesu, ale aj vo vede 
a výskume. Práve poriadajúca Fakulty špeciálnej techniky je 
tou, ktorá dosiahla veľmi dobrých výsledkov pri získavaní 
domácich a zahraničných grantov. Okrem iného spomenul, že 
v jubilejnom roku čaká univerzitu medzinárodná evalvácia, 
organizovanú Asociáciou európskych univerzít, ktorá má za 
úlohu zhodnotiť jej úroveň a prácu. V závere oficiálnej časti 
konferencie vystúpili predseda Trenčianskeho samo-správne-

ho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH a pred-
seda Asociácie strojáren-
ského priemyslu Ing. Mi-
lan Cagala. Pracovná 
časť konferencie určená 
pre všetkých účastníkov 
sa začala vystúpením ria-
diteľa BOST SK, a.s. 
Trenčín Ing. Vladimíra 

Bielika, ktorý sa zameral na inovačné prístupy firmy BOST 
k využívaniu nových strojárskych technológií a poskytovania 
outsoursingových služieb. Na jeho vystúpenie nadviazali Ing. 
Stanislav Konček z DELTY-B, s.r.o. Prešov o najnovších 
poznatkoch špeciálneho strojárstva aplikovaných do pojazd-
ných bojových vozidiel a Ing. Peter Lipták, CSc. z Tren-

príhovor dekana Fakulty špeciálnej techniky prof. Ing. Bohumila Bátoru CSc. 
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čianskej univerzity Alexandra Dubčeka a Ing. Alexandra 
Okresová zo Sitel s.r.o. Košice o progresívnych a inovačných 
technológiach štruktúrovanej kabeláže. Prednášalo sa v sek-
ciách na témy : 
1. Vývojové konštrukcie strojov a nové metódy konštruovania, 

v ktorej bol garantom mim. prof. doc. Ing. Jozef Turza, 
PhD.; 

2. Nové materiály a ich efektívne spracovanie, v ktorej bol ga-
rantom doc. Ing. Ondrej Híreš, CSc.; 

3. Progresívne a inovačné technológie, v ktorej bol garantom 
doc. Ing.  Harold Mäsiar, CSc.; 

4. Kvalita a metódy jej zabezpečenia v procese výroby,  v kto-
rej bol garantom prof. Ing. Michal Obmaščík, CSc.; 

5. Spoľahlivosť, diagnostika, opravárenstvo v ktorej bol ga-
rantom mim. prof. doc. Ing. Alexaj Chovanec, PhD.,  
Rokovacím jazykom bola slovenčina, čeština, angličtina 

a nemčina. Z konferencie bude vydaná publikácia. V priebehu 
dvoch dní bolo odprednášaných viac ako 90 odborných 
prednášok. 

Vlastné poznámky 
 
Školský rok sa v Základnej škole Trenčín, Bezručová ulica 

začal tak ako vo 
všetkých školách na 
Slovensku – 4. sep-
tembra 2006. Učite-
lia a rodičia sa po do-
hode rozhodli sprí-
jemniť im vstup do 
nového školského 
roka niečím novým 
netradičným. A tak v 
zborovni školy sa Monika Velacková excelovala na kayborde 
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zrodil nápad, aby program zaujímavým pre deti  s tým, že 
urobia hudobný koncert, v ktorom hlavnými aktérmi budú 
žiaci školy. A tak 20. septembra 2006 popoludní zaplnený 
školský dvor žiakmi rodičmi a učiteľmi bol svedkom nezvy-
čajného spoločensko-kultúrneho podujatia. Na vystúpení zo-
žala veľký potlesk vlaňajšia absolventka školy Monika Ve-
lacková, ktorá úžasne hrá na keyboard. No a samozrejme 
perfektne zahrala i školská kapela Six School Band v zložení 
Marek Abrman, Martin Kukučka, Monika Nagyová, An-
drej Sokol, Veronika Štefanovičová a Monika Velacková. 
Program moderovala dvojica Petra Havierníková a Tereza 
Kavalírová z redakčného krúžku školského časopisu, ktorý tu 
pracuje už veľa rokov a za svoj časopis získal viaceré oce-
nenia Úspech mala víťazka celoslovenských detských spe-
váckych súťaží Pavlínka Ovádková, ako aj jej konkurentky  
Zuzka Ševčíková a Lucka Hatalová. Na záver vystúpila 
spevácka hviezda, finalista súťaže Slovensko hľadá SuperStar 
Samo Tomeček. Podujatie malo ešte jedno významné posla-
nie a to spropagovať činnosť žiakov v jednotlivých záuj-
mových krúžkoch – športových, umeleckých a praktických.  

Info Trenčín 28.09.2006  
Pomocná evidencia 558/1/06 
 

Rektor Trenčianskej 
univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne doc. 
Ing. Juraj Wagner, 
PhD. a prorektor prof. 
RNDr. Juraj Slabey-
cius, PhD. sa zúčastnili 
v dňoch 21. – 23. sep-
tembra 2006 na rokovaní 
Podunajskej rektorskej 
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konferencie v slovinskom Maribore. Na Valnom zhromaždení 
Podunajskej rektorskej konferencie v sobotu 23. septembra 
2006, bola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka prijatá 
za člena tejto významnej medzinárodnej inštitúcie. Prijatie 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka do Podunajskej 
rektorskej konferencie je výsledkom splnenia kritérií tejto 
európskej inštitúcie a stalo sa zároveň aj prejavom uznania 
univerzite. Zároveň toto členstvo rozširuje možnosti koope-
rácie s členskými európskymi univerzitami a umožňuje pra-
videlné spoločné stretnutia. 

Info Trenčín 28.09.2006  
Pomocná evidencia 558/1/06 

 
Dňa 29. septembra 2006 sme zaznamenali slávnostné odo-

vzdanie do prevádzky arboréta v priestoroch školskej záhrady 
Špeciálnej základnej školy Vladimíra Predmerského v Tren-
číne. Na začiatku realizácie bol zaujímavý nápad špeciálnej 
pedagogičky Mgr. Jozefíny Lobotkovej ako využiť veľký 
pozemok školskej záhrady s úžitkovým charakterom netra-
dične tak, aby žiaci lepšie spoznávali ekosystém prírody 
všetkými svojimi zmyslami (počuť, ohmatať, vidieť, ovoňať či 
ochutnať) bezprostredne pod oknami tried školy. Riaditeľstvo 

školy dalo tomuto ná-
padu pod pracovným 
názvom „Arborétum 
drevín a bylín“ zelenú 
kartu a stalo sa súčas-
ťou plánu predmetovej 
komisie pracovného 
vyučovania v škol-
skom roku 2004/2005. 
Základným kameňom 
budovania arboréta prvé vyučovanie v arboréte lesným pedagógom Ing. Jarkou Ványvou 
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bolo postavenie menovky pri školskej lipe pri príležitosti „Dňa 
Zeme“ dňa 22. apríla 2005. Od tejto chvíle skupina nadšencov 
vyvinula nemalé úsilie na hľadanie sponzorov a dodávateľov. 
Oslovením občianskeho združenia ALEA, ktoré je zamerané 
na  podporu lesníckych a ekologických aktivít a lesných 
pedagógov z Mestského hospodárstva správy lesov m.r.o. 
v Trenčíne za finančnej podpory Klubu darcov Trenčianskej 
nadácie sa rozbehli aktivity v prípravnej fáze v prvom polroku 
školského roka 2005/2006. Občianske združenie ALEA spra-
covalo projekt pod názvom „Náučno – zážitkové arboré-
tum“. Konkrétna realizácia výsadby drevín a umiestňovanie 
jednotlivých pomôcok v kontexte náučného chodníka sa usku-
točňovali intenzívne od jarných mesiacov 2006 roka do dneš-
nej finálnej podoby. Veľa brigádnických hodín na jeho úprave 
vykonali žiaci školy so svojimi učiteľmi. Symbolickú stuhu 
otvorenia náučného chodníka prestrihli zástupkyňa riaditeľa 
Krajskej školskej správy v Trenčíne Mgr. Magdaléna Slamě-
nová a riaditeľka školy Mgr. Jaroslava Blašková, ktorá 
v krátkom príhovore poďakovala všetkým, ktorí svojou aktivi-
tou prispeli k jeho realizácii . I napriek slávnostnej povahe 
otvorenia, prítomní pedagógovia trenčianskeho regiónu sa 
zúčastnili na inštruktážno-metodickom vyučovaní, na ktorom 
lesný pedagóg Ing. Jaroslava Ványová pracovala s deťmi na 
náučnom chodníku. Najväčšiu radosť z dobudovaného diela 
mala samozrejme jeho zakladateľka Jozefína Lobotková, kto-
rá po úspešnej prvej etape budovania arboréta má s ním ďalšie 
plány. „Keďže je ešte dosť nevyužitej plochy záhrady, chcem 
arborétum rozšíriť o plantáž byliniek a herný priestor pre deti 
s preliezačkami, hojdačkami a podobne. Realizácia však záleží 
od finančných prostriedkov.“ 

Vlastné poznámky 
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Dňa 28. septembra 2006 sa v koncertnej sieni Reduty 
v Spišskej Novej Vsi uskutočnila slávnostná certifikácia 46 
škôl, ktoré boli úspešné v projekte Zelená škola v školskom 
roku 2005/2006. Certifikát zástupcom škôl odovzdali orga-
nizátori zo Spoločnosti environmentálno-výchovných organi-
zácií Špirála za štátnej tajomníčky Ministerstva školstva Slo-
venskej republiky pre regionálne školstvo ďalšie vzdelávanie 
a štátnu starostlivosť o šport Mgr. Bibiany Obrimčákovej, 
viceprezidenta Foundation for Environmental Education Hei-

ko Crosta, a Sachu Rot-
henbergera z veľvysla-
nectva Holandského krá-
ľovstva. Medzi ocenený-
mi školami boli aj tren-
čianske školy – Základ-
ná škola Trenčín, Potoč-
ná ul., Základná škola 
Trenčín, Východná ul., 
Základná škola Tren-
čín, Ul. Na Dolinách 
a Špeciálna základná 
škola internátna V. 
Predmerského. Projekt 
Zelená škola je súčasťou 
svetového hnutia Eco 
Schools, siete Zelených 

škôl v medzikontinentálnom meradle. Pre úspešné zúčastnené 
školy to znamená získať nielen česť vyvesiť zástavu sveto-
vého hnutia EcoSchools, ale aj možnosť zapojiť sa s ďalšími 
školami v Európe aj mimo Európy do spoločných projektov. 
Do programu EcoSchools bolo zapojených vyše 5 miliónov 
žiakov z 37 krajín 4 kontinentov. Národnú koordináciu pro-
jektu zabezpečuje Centrum environmentálnych aktivít Tren-

po prevzatí ocenenia „Zelená škola“ 
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čín. Hlavným cieľom projektu Zelená škola je podľa ná-
rodného koordinátora projektu Zelená škola Mgr. Richarda 
Medála „pomôcť školám nájsť cestu zmeny vedúcej k zdrav-
šej, „zelenšej“ a aktívnejšej škole a spoločnosti. Inak pove-
dané: podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu sprá-
vaniu sa slovenských škôl, prevencia pred znečisťovaním 
a poškodzovaním životného prostredia, udržateľná spotreba 
zdrojov, environmentálna výchova a vzdelávanie žiakov, pra-
covníkov školy a spolupráca s miestnou komunitou“. V tomto 
školskom roku 2006/2007 už prebieha 2. ročník projektu, do 
ktorého je zapojených vyše 60 materských, základných 
a stredných škôl z celého Slovenska.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 568/1/06 
 
„Building Europe Together – spoločne budujeme Eu-

rópu“ je názov medzinárodného projektu Socrates-Comenius 
1.1, zameraného na partnerstvo a spoluprácu škôl, o ktorého 
poslaní a cieľoch nás zoznámila riaditeľka Základnej školy sv. 
Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne Ing. Hana Hulí-
nová. Do projektu sa zapojilo šesť európskych základných 
škôl : 
• Balthasar-Neumann-Volksschule, Werneck, Germany – 

Nemecko (koordinujúca škola) 
• Gemengde Vrije Basisschool Sint – Lutgardis, Ganshoren 

Brussels, Belgium – Belgicko 
• Black Mountain School, Belfast, Nothern Ireland, United 

Kingdom – Veľká Británia – Severné Írsko 
• Edirne Koleji, Edirne, Turkey – Turecko 
• Direzione Didattica Terzo, Rieti, Italy – Taliansko 
• Základná škola sv. Andreja a Svorada a Benedikta 

v Trenčíne. 
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Cieľom tohto projektu je posilňovať vedomie vlastnej 
identity a kultúry, spoznávať iné kultúry a porovnávať ich, 
rozvíjať vedomie európskej spolupatričnosti a zdokonaľovať 
jazykové zručnosti. Aktivity sú rozložené do troch rokov.  
• Po úvodnom stretnutí zástupcov partnerských škôl v ne-

meckom meste Werneck v mesiaci október 2005, sa partneri 
projektu dohodli na jednotlivých aktivitách rozložených do 
jednotlivých rokoch trvania V prvom roku trvania projektu 
sa organizovala súťaž „Tvoríme logo projektu“, tvorba 
www stránok, žiaci sa prezentovali v literárnej súťaži „Kto 
som?“, pri príležitosti sviatkov Vianoc si žiaci posielali 
vianočné pohľadnice, organizovala sa žiacka tvorba „Moja 
rodina“, žiaci si navzájom vymieňali svoje práce „Naše 
hry“ a prvý rok partnerských vzťahov sa hodnotil v talian-
skom meste Rieti v máji 2006.  

• Druhý rok sa začal projektovým stretnutím v Trenčíne 
v dňoch 4.  – 9. októbra 2006, na ktorom sa partneri pro-
jektu dohodli na organizovaní jazykovej a výtvarnej tvorby 
detí pod mottom „Moje mesto, moja krajina“. Školy 
spracujú plastický model centra svojho mesta s krátkym 
popisom histórie, historických objektov a podobne. Žiaci 
budú zaznamenávať významné udalosti uskutočnené v svo-
jom meste  vo forme kronikárskeho záznamu. Žiaci so svo-
jimi učiteľmi uskutočnia nahrávky ľudových piesní a cho-
reografie ľudových tancov zo svojho regiónu. Vlastnými 
silami budú naspievané, zatancované a nahrané na CD, resp. 
video „Spevy a tance regiónu“ a na stretnutí v meste 
Edirne v Turecku v máji 2007 budú prezentované. 

• V treťom roku je naplánované zostavenie kuchárskej knihy 
pod názvom „Naše obľúbené jedlá“ z vlastného regiónu, 
v ktorej budú zahrnuté recepty najobľúbenejších jedál detí 
zo všetkých škôl zapojených do projektu. Obľúbené jedlá sa 
odprezentujú na pôde každej školy na Dňoch medzinárodnej 
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kuchyne a na projektovom stretnutí v Bruseli. Keďže každá 
krajina, ktorej škola je zapojená do projektu, má svoje 
špecifikum pravidelne sa opakujúcich sa sviatkov, udalostí 
a zvyklostí sa v pripravovanom „Kalendári sviatkov 
a udalostí“ prostredníctvom organizovaných výtvarných 
a literárnych podujatí, tak každá škola sa bude snažiť ich 
zviditeľniť doma aj medzinárodnom merítku na projekto-
vom stretnutí v Belfaste – Severné Írsko. 
Obohacujúcim prínosom projektu je fakt, že na základe 

hlbšieho poznania našich osobitostí môžu vzniknúť hlbšie 
vzťahy vzájomného porozumenia a pevného priateľstva. 

Vlastné poznámky 
 
Pred týždňom občania Trenčín – Juh, hlavne jej mladšia 

časť, s radosťou uvítala otvorenie športového areálu pri Zá-
kladnej škole 

Novomeského 
ulica. V piatok 
dňa 13. októbra 
2006 podobnú 
udalosť prežíva-
li aj v mestskej 
časti Kubra, kde 
žiaci a športová 
verejnosť sa zú-
častnili otvore-
nia umelého 

trávnatého ihriska pri základnej škole. Symbolickú stuhu pres-
trihli primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a pred-
seda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. Štefan 
Kolárik. Športové dopoludnie vyplnili futbalové zápasy žia-
kov a dospelých na ihrisku, aby tak overili kvalitu vykonaných 
prác. O vynovenom športovisku v školskom areáli nám bližšie 

zľava Ing. Branislav Celler a Ing. Štefan Kolárik 
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povedala riaditeľka školy Mgr. Daniela Felgrová. „Po 
zrušení Základnej školy na Pionierskej ulici v Trenčíne bolo 
do Základnej školy Kubranská ulica delimitované aj školské 
športové stredisko. Škola po konzultácii s futbalovým od-
dielom TTS Trenčín vypracovalo spoločný projekt na re-
konštrukciu pôvodného hádzanárskeho ihriska na ihrisko 
s trávnatým povrchom s rozpočtovým nákladom 1.250 tisíc Sk 
a spolu so žiadosťou ju postúpilo na Slovenský futbalový zväz 
do Bratislavy. Na našu radosť návrh projektu bol schválený. 
Na finančnom plnení pri realizácii projektu sa podieľali 
rovnakou sumou 250 tisíc Sk – UEFA, Ministerstvo školstva 
Slovenskej republiky, Slovenský futbalový zväz,  Združenie 
rodičov a priateľov školy pri Základnej škole Trenčín, Ku-
branská a Mesto Trenčín, ktoré prispelo sumou 350 tisíc Sk. 
Zostal však ešte nepokrytý výdavok za vykonané pozemné 
práce firmou Stafis Trenčín v sume 570 tisíc Sk, čo boli práce 
naviac oproti rozpočtu. Tento schodok sa budú všetky zain-
teresované zložky pokryť v čo najkratšom čase.“ Osobitne 
vyzdvihla kvalitne odvedené prípravné pozemné práce pre 
položenie trávnatého koberca, ochranných sietí, mantinelov a 
osvetlenia firmou Stafis Trenčín, čo ocenila aj firma HOUSE 
– FLAT, s.r.o. Bratislava, ktorá v priebehu osem hodín sa 
zhostila svojho poslania. 

Vlastné poznámky 
 
Na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka, ktorá vstú-
pila do desiateho – jubilejného 
akademického roku, sa 16. ok-
tóbra 2006 uskutočnil Infor-
mačný deň k výzvam a pro-
jektom Európskej únie 
v oblasti vedy a výskumu, 
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ktorý otvoril a prítomných privítal prorektor prof. RNDr. 
Juraj Slabeycius, PhD. Štátny tajomník Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., vys-
vetlil dôvody uskutočnenia informačného dňa. Bolo to pre-
dovšetkým bolo nízke čerpanie finančných zdrojov z pros-
triedkov Európskej únie v Slovenskej republike, ale aj jeho 
vlastná iniciatíva pri nástupe do štátnej funkcie, aby popri kva-
litných učebných programoch na univerzite sa zvýšila úroveň 
vedecko-technickej základne. Cieľom bude oboznámiť zain-
teresovaných pracovníkov univerzity s možnosťami čerpania 
finančných prostriedkov na vedu a výskum z fondov Európ-

skej únie. Hovorilo sa aj o príprave 
a predkladaní štrukturálnych pro-
jektov.  K svojím bývalým kolegom 
povedal, „keďže  dobre všetci vie-
me aký je skutočný stav na univer-
zite s negatívami a pozitívami som 
sa rozhodol v spolupráci s vami čo nás trápi pri 

príprave projektov vo vede a technike a hlavne byť úspešnými 
pri čerpaní finančných prostriedkov v rámci štátneho rozpočtu 
a štrukturálnych fondov Európskej únie na roky 2007 až 2013 
z operačného programu vývoj a výskum budú ponúkať“. 
Informačného dňa sa zúčastnili, generálna riaditeľka Sekcie 
pre vedu a výskum Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
RNDr. Marta Cimbáková a riaditeľka  Agentúry pre výskum 
a vývoj Ing. Bibiána Remiarová, PhD., ktoré majú na sta-
rosti finančné prostriedky a vedu a techniku na vysokých ško-
lách, aby nám povedali, čo nás čaká aké budú najbližšie výz-
vy, na čo môžeme reagovať.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 594/1/06 
 

RNDr. Marta Cimbáková 
Ing. Bibiána Remiarová, PhD.  
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Na rokovaní 11. októbra 2006 v Žiline sa Trenčianska uni-
verzita Alexandra Dub-
čeka a ďalšie tri sloven-
ské technické univerzity 
dohodli so spoločnosťou 
Kia Motors Slovensko na 
spoločnej výchove ab-
solventov pre automo-
bilový priemysel. Kia 
Motors Slovensko ponú-

kla univerzite na využívanie školiace pracovisko v Gbeľanoch 
pri Žiline, vybavené najmodernejšou technikou a odovzdala 
jej originálne pomôcky – dva automobily Cee’ d a Sportage 
a ďalšie súčasti automobilov -  motor, karoséria, prevodovka, 
či riadiace elektrické a elektronické obvody pre laboratórium. 
Ponúkla aj možnosti na vypracovávanie ročníkových a diplo-
mových prác, ako aj absolvovanie praxe pre študentov. Uni-
verzita zasa prispôsobí študijné programy tak, aby vycho-
vávala absolventov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorand-
ského štúdia pre potreby spoločnosti Kia Motors Slovensko. 
Ponúkla tiež spoluprácu pri riešení niektorých špecifických 
odborných, výskumných a vývojových problémov. 

Vlastné poznámky 
 
Počas Dňa pracovných 

stáží, ktorý sa dňa 24. ok-
tóbra 2006 uskutočnil na 
Fakulte sociálno-ekono-
mických vzťahov Tren-
čianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka, sa štu-
dentom prezentovala dvad-
siatka firiem. Tie predsta-
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vili možnosti absolvovania pracovnej stáže v ich spoločnosti. 
Ako informovala Mgr. Nikol Macharová z Centra kariérneho 
poradenstva, „študenti majú tak vďaka projektu možnosť 
získať prax už počas štúdia. Podnetom pre vznik centra kariér-
neho poradenstva bolo spustenie série projektov financo-
vaných z Európskeho sociálneho fondu orientovaných na 
kariérne poradenstvo. V súčasnosti je realizovaných päť pro-
jektov s celkovým rozpočtom 20 miliónov Sk. Aktivity centra 
sú orientované na Trenčiansku univerzitu, na stredné školy 
v Trenčianskom kraji a na základné školy v Trenčíne. Pre 
študentov stredných škôl poskytujú informácie o možnostiach 
uplatnenia na trhu práce v Slovenskej republike i Európskej 
únii, ako aj informácie o možnostiach získavania pracovnej 
praxe formou stáží. Poskytujú odborné konzultácie a školenie 
pre výchovných poradcov stredných škôl a zverejňujú dos-
tupné informácie na internete. Práca stážistov býva síce slabo 
honorovaná, pomáha však študentom pri zamestnávaní sa po 
absolvovaní školy. Projekt Dňa pracovných stáží bol rozbeh-
nutý v roku 2005 a je financovaný z Európskeho sociálneho 
fondu. Dni pracovných stáží sa uskutočňujú vo forme výstav, 
vo forme prezentácie firiem, alebo ako stalo dnes spojením 
oboch foriem. Mgr. Nikol Macharová konštatovala, že poduja-
tie má zatiaľ väčší úspech, ako očakávali. 

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín získalo z európskeho sociálneho fondu 
dotáciu na vzdelávací projekt, ktorý má pomôcť žiakom 
základných škôl pri prvom výbere ich budúceho povolania. 
Samospráva dospela k názoru, že je mnoho detí ešte nezrelých 
pre voľbu povolania a teda aj výber správnej strednej školy. 
Mesto Trenčín preto v spolupráci s Krajskou pedagogicko-
psychologickou poradňou v Trenčíne vypracovalo projekt v 
hodnote 4,3 milióna Sk s názvom „Moja životná cesta - 
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inovačný spôsob prepojenia vzdelávacej sféry so svetom práce 
a výroby“. Projekt je zameraný na zvýšenie dostupnosti, 
kvality a rozsahu informácií na účely kariérneho poradenstva 
pre žiakov ôsmych a deviatych ročníkov, triednych učiteľov, 
výchovných poradcov a kariérnych poradcov v základných 
školách v Trenčíne. Pri realizácii projektu, ktorý je napláno-
vaný na obdobie dvoch rokov, bude s mestom Trenčín a Kraj-
skou pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne spo-
lupracovať aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. 
Hlavnou akciou v tomto roku bude podujatie s názvom 
Otvorené dni kariéry, ktoré sa uskutočnia 14. decembra 2006 
v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto módy v Trenčíne. 

Sita 9. novembra 2006 
 
V rámci udeľovania Národnej ceny Slovenskej republiky 

za kvalitu 2006 bol ocenený rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. za prínos 
pri presadzovaní myšlienok kvality a budovaní systémov 
manažérstva kvality v Slovenskej republike.  Systém riadenia 
kvality  rektor zavádza i na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka. Cenu, na návrh Úradu normalizácie a metrológie 
Slovenskej republiky a Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, 
odovzdal doc. Ing. Jurajovi Wagnerovi, PhD. prezident Slo-
venskej republiky Ivan Gašparovič 13. novembra 2006 na 
Bratislavskom hrade.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka zorganizovala 

od 27. do 30. októbra 2006 prvý otvárací workshop Celo-
životné vzdelávanie na zlepšenie kvality života, prostred-
níctvom digitálneho zdravotníctva. „Základným cieľom pro-
jektu je manažérske vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve 
podľa kritérií Európskej únie,“ uviedla koordinátorka projektu 
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prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. z Trenčianskej univer-
zity A. Dubčeka. Projekt je určený lekárom a všeobecnému 
zdravotníckemu personálu, ktorý riadi jednotlivé zdravotnícke 
zariadenia a za úlohu si kladie zlepšiť ich kvalifikačné 
predpoklady. Pacientom, ako klientom zdravotníckych služieb 
bude určený jeden z modulov, ktorý vyvíjajú v spomínanom 
projekte. Nazýva sa „Zlepšenie kvality života“. Zároveň rieši 
aj moderné elektronické zdravotníctvo, ktoré by malo znížiť 
ekonomické náklady na zdravotnícke služby a prispieť tak k 
zlepšeniu kvality života. Pripravuje sa aj internetový portál, 
ktorý ponúkne občanom informácie o tom, ako sa správať pri 
aktuálnych civilizačných ochoreniach. Okrem toho, že bude 
prístupný všetkým občanom, ale aj 
zdravotne znevýhodneným ľuďom. Po-
zornosť budú venovať najmä zrakovo 
postihnutým. Riadiaci pracovníci zdra-
votníckych zariadení sa prostredníc-
tvom tohto projektu naučia, ako „mana-
žovať“ svoju organizáciu, ako zlepšo-
vať kvalitu svojich služieb. Druhá časť 
je určená na priamu komunikáciu a pos-
kytovanie konzultácií cez internet cieľovej skupine študentov, 
lekárov alebo záujemcov, ktorí sa prihlásia na kurz. Tretia 
časť je interaktívny nástroj, ktorý pomôže uľahčiť manažérske 
činnosti v organizácii. Na projekte spolupracujú zástupcovia z 
deviatich európskych štátov. V prvom roku bude orientovaný 
na vývoj všetkých materiálov a v druhom roku budú prebiehať 
pilotné kurzy. Za najväčší prínos pre Trenčiansku univerzitu 
Alexandra Dubčeka považuje prof. Ing. Kristína Zgodavová, 
PhD. najmä nadviazanie nových kontaktov s ďalšími ôsmimi 
európskymi krajinami, ktoré sú zapojené do projektu.  

Vlastné poznámky  
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Mladí zanietení Trenčania pod záštitou Študentskej rady 
vysokých škôl, v spolupráci s Mestom Trenčín a študentmi 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne, po druhýkrát 

organizovali kul-
túrne podujatie 
pri príležitosti 
Medzinárodného 

dňa študentov s 
názvom Deň štu-
dentov – Oživ-
me spomienky v 
dotyku. Poduja-
tie sa začalo  po-
poludní v priesto-
roch Art-kina 
Metro na Miero-

vom námestí verejnou diskusiou s aktérmi nežnej revolúcie 
v Trenčíne a Bratislave, na ktorú prijali pozvanie Jaroslav 
Oláh, Ján Mrlina, Magda Vášáryová a iní zaujímaví hostia 
Michal Kaščák, Marián Kvasnička a Peter Horváth. Po-
dujatie, ktoré moderoval študent žurnalistiky z Univerzity 
Komenského v Bratislave Lukáš Milan, malo dve časti. Za-
čiatok prvej časti podujatia patril autentickým filmovým zá-
berom s pripomienkou na obdobie novembra 1939, kedy do 
pražských ulíc vyšli tisícky 
študentov, aby tak svojím 
protestom otvorene vyjadrili 
svoju vôľu proti nacistickej 
okupácii a zastreleniu štu-
denta medicíny Jána Ople-
tala. Na túto časť smutnej 
etapy československej his-
tórie smerovali výpovede 

zľava – J. Mrlina, M. Kaščák, M. Kvasnička, L. Milan, M. Vašaryová, P. Horváth, J. Oláh 



 531 

a názory hlavných aktérov na otvorenej scéne javiska. V dru-
hej časti boli premietané archívne dokumenty z novembra 
1989 a hlavní aktéri na javisku vo svojich vystúpeniach na 
základe svojich skúseností z tohto hektického obdobia priblí-
žili svoje postoje pri zmene spoločenského poriadku. Zaují-
mavé bolo počúvať výpovede hosťov ako prežívali toto no-
vodobé obdobie dejín nášho národa. Napríklad Magda Vašá-
ryová zaspomínala na toto obdobie, čo sa vtedy udialo 
s Slovenskom národnom divadle. Herec Milan Kňažko prišiel 
v tom čase zo svojho hosťovania v Prahe a vyzval slovenských 
kolegov hercov, aby podporili svojich českých kolegov nehrať 
divadelné predstavenia. No a od vyjadrenia nespokojnosti na 
divadelnom javisku vyjadriť nespokojnosť na verejnosti bolo 
len otázka času. Do čela masového revoltu proti vtedajšiemu 
zriadeniu sa postavili všetci slovenskí herci, ku ktorým sa 
potom pridali ostatní občania. Bývalý člen Verejnosti proti 
násiliu v Trenčíne Ján Mrlina si zaspomínal na obdobie, keď 
sa začala tvoriť bunka odporu v Leteckých opravovniach, 
ktorá našla podporu v priebehu krátkej doby vo väčšine 
osadenstva podniku. Každému bolo jasné, že tí, ktorí stáli 
včele otvorenej nespokojnosti tom čase to bola veľká odvaha. 
Každý si bol vedomý, že ide s holou kožou na predaj bez 
ohľadu ako to všetko skončí, ale vedomí si svojej pravdy. Sila 
argumentov na nutnú zmenu spoločnosti sa prejavila vo vyhlá-
senom generálnom štrajku, keď sa do 
neho zapojilo celé osadenstvo podniku 
v čele s jeho riaditeľom. Na záver stret-
nutia moderátor pozval všetkých na Mie-
rové námestie, kde pokračovalo podujatie 
bohatým kultúrnym programom, v kto-
rom sa o zábavu a dobrú náladu postarali 
tanečné a hudobné zoskupenia z Tren-
čína – tanečná skupina Goonies girls, Tap 

Ján Mrlina 



 532 

Dance Quartet, hudobná skupina Hawa Mahal, ohňovú šou 
predvedla skupina Wagus Hviezdami večera boli skupiny 
Desmod a Hudba z Marsu. Deň študentov vyvrcholil kon-
certmi v Jamm clube, kde vystúpila skupina Ľuba&Rockaria a 
v Steps bare Puding pani Elvisovej. 

Vlastné poznámky 
 
Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka sa od 20. 

novembra 2006 uskutočnil Týždeň vedy 2006, do ktorého sa 
zapojili všetky fakulty a ústavy univerzity 
a pripravili rad prednášok, odborných semi-
nárov a besied na zaujímavé vedecké a výs-
kumné témy, konferencie, videokonferencie. 
Z celouniverzitných bola veľmi zaujímavou 
a pre študentov, ale aj mimouniverzitných 
poslucháčov mimoriadnym ťahákom pred-

náška prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. pod náz-
vom Význam fyziky pre spoločnosť, ktorá sa uskutočnila 21. 
novembra 2006.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 22. novembra 2006 sa uskutočnila prednáška nezá-

vislého ekonóma a prognostika Pavla Karásza pod názvom 
Dlhodobé vývojové tendencie ekonomiky Slovenskej repu-
bliky. Na faktoch a údajoch priblížil účastníkom prednášky 
vývoj ekonomiky od vzniku Československej republiky v roku 

1918 až do súčasných dôb, s osobitným 
zreteľom a pohľadom na obdobie po roku 
1989. Konštatoval, že pri vzniku prvej Česko-
slovenskej republiky Slovensko zaostávalo 
Čechmi 50 rokov. V období medzi prvou 
a druhou svetovou vojnou Československá 
republika patrila medzi päť najvyspelejších 
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krajín sveta. Pri rozdelení Československa na dva samostatné 
štáty v roku 1992 ekonomika Slovenska mala len 70 % 
z Čiech. Slovensko na ceste k samostatnosti sa muselo 
zapodievať s viacerými nedostatkami ako : nedostatočne 
rozvinuté služby, vysoká nezamestnanosť, veľké regionálne 
rozdiely a priemyselná nadkapacita, čo znamená, že pre 
výrobky nebol zabezpečený odbyt. Ozdravný proces v prie-
mysle v rozmedzí rokov 1995 až 2005 zaznamenal zníženie 
nezamestnanosti, mieru inflácie, zvýšenie priemerných platov.  

Vlastné poznámky  
 
Ústav prírodných a humanitných vied Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka pri tejto príležitosti dňa 22. novembra 
2006 organizoval prehliadky unikátneho laboratória VILA, 
kde si účastníci mohli pozrieť tavenie skla, čírenie sklárskeho 
kmeňa. Fakulta mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka pripravila Deň otvorených dverí, exkurziu do ON 
Semiconductor Piešťany a Fakulta sociálno-ekonomických 
vzťahov medzinárodnú vedeckú konferenciu Znalostná eko-
nomika a znižovanie disparít jednotlivých regiónov Slo-
venskej republiky. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa  23. novembra 2006 sa uskutočnil v Kongresovej sále 
hotela Tatra špecializovaný seminár pod názvom Zlepšenie 
spolupráce medzi výskumno-vývojovými inštitúciami 
a prie-myslom v rámci medzinárodného projektu Regio-
nálna inovačná stratégia, ktorý je spolufinancovaný zo 
zdrojov 6. rámcového programu Európskej únie. Hlavným 
cieľom projektu RIS INSIT je vytvorenie a premietnutie 
široko akceptovateľnej regionálnej inovačnej stratégie, ktorá 
napomôže využiť inovačný potenciál trenčianskeho regiónu 
pre jeho ďalší efektívny ekonomický rozvoj. Po otvorení semi-
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nára prorektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. Ing. Ignácom Prnom, CSc.  Účastníkov seminára poz-
dravil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a pred-
seda riadiaceho výboru RIS INSIT MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH. O dôležitosti RIS INZIT pri uplatňovaní úzkej spolu-
práce vedy, výskumu a praxe hovoril rektor Trenčianskej 
univerzity doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. Upozornil i na 

niektoré skutočnosti, ktoré sú v rozpore s ofi-
ciálnym tvrdením najvyšších predstaviteľov 
štátu. Podľa ročenky „Eurostatu 2005“ a šta-
tistiky Slovenského štatistického úradu pred-
stavovali celkové výdavky na výskum a vývoj 
v Slovenskej republike hodnotu 76,06 $ na 
obyvateľa. Do kontrastu uviedol údaje 15 

pôvodných  členov Európskej únie, kde je táto hodnota 531,8 
$. Najvyššie výdavky v tomto období zaznamenalo Fínsko až 
994,9 $ na obyvateľa. Znamená to, že Slovenská republika 
zaostáva za Európskou úniou 6 – 7 krát a za Fínskom 13 krát. 
Dal preto aj reálnu otázku, kto klame, keď ho-
vorí, že vyspelé štáty dobiehame. Vo svojom 
vystúpení upozornil na veľké rozdiely vo výdav-
koch, ktoré sa vkladajú na vývoj a výskum v re-
giónoch Slovenska. Na čele je Bratislavský kraj, 
kde je naakumulovaných 50 % všetkých výdav-
kov v rámci Slovenska. Do roku 2004 na druhom mieste bol 
Trenčiansky kraj s objemom 776,3 mil. Sk, ale jeho výdavky 
na vývoj a výskum klesajú. Potvrdzuje to porovnanie rokov 
2001 a 2004, kedy bol pokles výdavkov na vývoj a výskum 
o 112,2 mil. Sk. Na formy spolupráce medzi podnikovou sfé-
rou a výskumom sa sústredil Ing. Ján Strelecký, PhD. z BIC 
Group. O skúsenostiach z prepojenia univerzít s podnikmi 
v re-gióne Severné Porýnie – Vestfálsko priblížil Dr. B. Il-
king zo Zenit GmbH. O úlohe verejných výskumných inšti-

 MUDr. P. Sedláček, MPH 

doc. Ing. J. Wagner, PhD. 
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túcií v inovačnom procese podnikov hovoril Carlos Gomez 
z Instituto Technologico de Aragón. S cieľmi a formami spo-
lupráce výskumnej organizácie s priemyslom zoznámil Ing. L. 
Duchovič, CSc. z VIPO Partizánske. Aké sú trendy rozvoja 
spolupráce Elektrovýskumného projektového ústavu v Novej 

Dubnici nad Váhom s priemyslom zoznámil je-
ho riaditeľ  Dr.h.c. Ing. Ján Buday, CSc. V zá-
vere seminára prorektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka a predseda Manažérskeho 
útvaru RIS INSIT doc. Ing. Ignác Prno, CSc.  
zoznámil, že v najbližšom období sa uskutočnia 

otvorené stoly za účasti zástupcov priemyslu, vedy a výs-
kumu. Ich cieľom bude odhaliť oblasti ekonomickej činnosti, 
kde je predpoklad dobudovať „domovskú základňu“ s kri-
tickým množstvom schopností, odborných vedo-
mostí, dodávateľov a miestnych inštitúcií, aby 
vzniklo regionálne inovačné centrum, ktoré 
bude schopné nadregionálnej konkurencie. 
Okrem toho sa pripravujú pilotné projekty, aby sa 
overili pred ich prijatím do praxe. Špecializovaný 
seminár poskytol účastníkom informácie o spôso-
be zdokonaľovania kooperácie medzi výskumnými a vývo-
jovými inštitúciami a priemyslom. 

Vlastné poznámky 
 

Spoločnosť pre vedu a vzdelanie Pansophia spolu s Gym-
náziom Ľudovíta Štúra a Trenčianskou astronomickou spo-
ločnosťou usporiadali pri príležitosti Medzinárodného týžd-
ňa vedy podujatie pre žiakov, študentov a ostatnú verejnosť s 
názvom Deň o vesmíre. „Ľudia, ktorí pracujú vo vede, či už v 
humanitných alebo v prírodovedných odboroch, sa snažia 
ostatným spopularizovať vedu a ukázať, že to nie sú iba samé 
vzorce a čísla, ale že je to niečo zaujímavé, čo je praktické pre 

Ing. J. Strelecký, PhD. 

Carlos Gomez 
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život,“ povedal riaditeľ Pansophie Karol Petrík. Celodenný 
maratón, naplnený zaujímavými informáciami o vesmíre a 
svete okolo nás, sa uskutočnil dňa 23. novembra 2006 v tren-
čianskom kine Hviezda. Dopoludňajší program patril štu-
dentom gymnázia. Školáci sa spoločne s prednášajúcimi a 
pedagógmi prešli virtuálnym vesmírom. Rozprávalo sa o 
galaxiách, mimozemskom živote, pre žiakov a študentov je to 
určite zaujímavý spôsob, ako sa hravým a zábavným spôso-
bom dozvedieť niečo o vesmíre a prírode. Napoludnie sa 
začalo ďalšie pásmo, tentokrát s názvom Sci-Genesis alebo 
Vesmír v orechovej škrupinke, v ktorom išlo o premiéru mul-
timediálneho pásma, ktoré sa venovalo najmä kozmológii, 
teda vede zaoberajúcej sa vznikom a vývojom vesmíru. 
Študenti sa dozvedeli, že vesmír je starý 13,7 miliardy rokov, 
dozvedeli sa aj to, že vesmír sa bude rozpínať donekonečna, 
čo je dnes už vlastne isté. Podvečer patril prednáške prof. 
RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc. známeho slovenského 
odborníka, ktorý sa usiluje priblížiť vedu širokému spektru 
poslucháčov jednoduchým spôsobom, aby tomu všetci poro-
zumeli.  

Trenčianske noviny 29.11.2006  
Pomocná evidencia 692/4/06 

 
Na mikulášsky darček v podobe veľkopredajne nábytku 

Asko - nábytok v susedstve hypermarketu Tesco si obyvatelia 
Trenčína musia pár dní ešte počkať, no trenčianski predškoláci 
už darček od budúceho prevádzkovateľa dostali v podobe 300 
lehátok pre materské školy na území mesta. Lehátka so sklá-
pacími nožičkami a molitanovými matracmi boli už rozmiest-
nené u svojich adresátov. Najviac darovaných 40 kusov lehá-
tok sa dostalo do Materskej školy na Šafárikovej ulici. Podľa 
slov Mgr. Danice Lorencovej, riaditeľky mestskej rozpoč-
tovej organizácie Školské zariadenia mesta Trenčín, lehátka 
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boli porozdeľované na materské školy podľa opotrebovanosti 
súčasných postieľok, počtov detí a perspektívnosti existencie 
materskej školy. Niektoré materské školy si v priebehu času 
od začiatku školského roka 2006/2007 zakúpili nábytok i le-
hátka z finančných prostriedkov, ktoré im pridelilo mesto zo 
svojho rozpočtu mimo normatívov, čo predstavuje na jedno 
dieťa 500 Sk. Pri celkom 1400 deťoch navštevujúcich mater-
ské školy v Trenčíne to predstavuje slušnú sumu – 700 tisíc 

Sk. Prečo budúci prevádzkova-
teľ veľkopredajne s nábytkom 
Asko venoval trenčianskym 
deťom takýto štedrý dar, od-
povedal Marek Tajbl zo spo-
ločnosti ASKO Nábytek - 
„Naša spoločnosť sa v Českej 
republike dlhodobo podieľa na 

pomoci jednotlivcom i organizáciám. V rámci nášho vstupu na 
slovenský trh bolo pre nás úplne samozrejmé pomôcť tam, kde 
je to treba. Nepovažujeme náš dar za žiadny výnimočný krok 
so snahou využiť ho pre marketingové účely, naopak 
s podobnou podporou prekvapíme v rôznych podobách aj 
iných“  

Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 

 
Mesto Trenčín získalo z európskeho sociálneho fondu 

dotáciu na vzdelávací projekt v hodnote 4,3 mil. Sk, ktorý  má 
pomôcť žiakom základných škôl pri prvom výbere ich 
budúceho povolania. Vypracovalo ho v spolupráci s Krajskou 
pedagogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne. Voľba 
povolania je obdobím prvého vážneho rozhodovania žiakov 
základných škôl pre ďalšie štúdium, alebo výber povolania. 
Do tohto rozhodovacieho procesu vstupujú viaceré faktory 
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vonkajšieho i vnútorného charakteru, ako napríklad vplyv 
rodičov, školy, kamarátov, výchovného poradcu, médií, ale aj 
finančné možnosti rodiny, ponuka stredných škôl v regióne 
(učebné a študijné odbory). Rovnako dôležitú úlohu zohrávajú 
aj vnútorné predpoklady dieťaťa, napríklad vyučovacie 
výsledky, záujmy, motivácia k učeniu, úroveň ašpirácií, 
všeobecné a špeciálne schopnosti dieťaťa. Poznanie týchto 
všetkých faktorov vedie dieťa k vytváraniu reálneho obrazu 
o sebe,  k vlastnému sebapoznaniu a plánovaniu svojej pracov-
nej kariéry. V tomto vekovom období je však veľa detí ešte 
nezrelých pre voľbu povolania, preto sa do tohto procesu 
rozhodlo vstúpiť aj Mesto Trenčín, ktoré má záujem vytvoriť, 
čo najlepšie rozhodovacie podmienky pre prvú voľbu povo-
lania žiakov základných škôl. V spolupráci s Krajskou peda-
gogicko-psychologickou poradňou v Trenčíne vypracovalo 
projekt „Moja životná cesta  - inovačný spôsob prepojenia 
vzdelávacej sféry so svetom práce a výroby“. O tomto pro-
jekte povedal vedúci útvaru školstva a sociálnych vecí Mest-
ského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž, že projekt je zame-
raný na zvýšenie dostupnosti, kvality a rozsahu informácií na 
účely kariérneho poradenstva pre žiakov ôsmych a deviatych 
ročníkov, triednych učiteľov, výchovných poradcov a kariér-
nych poradcov v základných školách v Trenčíne. Vypraco-
vaný projekt putoval na Ministerstvo školstva Slovenskej re-
publiky spolu so žiadosťou o jeho financovanie z  fondov 
Európskej únie. V závere minulého týždňa prišla z minister-
stva priaznivá odpoveď, projekt vo výške 4,3 mil. Sk bude 
financovaný z troch zdrojov -  80 % uhradí Európsky sociálny 
fond, 15 % bude hradených zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 
% z rozpočtu Mesta Trenčín. Samospráva teda prispeje sumou 
220 tisíc Sk. Pri realizácii projektu, ktorý je naplánovaný na 
obdobie dvoch rokov, t.j. do 30. júna 2008 bude s Mestom 
Trenčín a Krajskou pedagogicko-psychologickou poradňou 
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v Trenčíne spolupracovať aj Trenčianska univerzita Alexandra 
Dubčeka. Realizačný tím  pracovníkov mesta Trenčín, Krajská 
pedagogicko-psychologická poradňa a externí spolupracovníci 
už pripravujú  v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto módy 
podujatie s názvom Otvorené dni kariéry, ktoré sa uskutočnia 
14. decembra 2006. 

Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 
 
Pracovný ruch na Základnej škole Trenčín, Novomeského 

ul. sa neskončil odovzdaním všešportového areálu do užíva-
nia. Práce ďalej pokračovali odvodnením školy, opravou átria 
a CO krytu. Tento problém sa tiahol už od odovzdania školy 

do užívania v roku 
1977. O odstráne-
nie stavu zatekania 
suterénu sa v prie-
behu rokov pokú-
šali riešiť predchá-
dzajúce vedenia 
škôl, ale bezúspeš-
ne, pretože zo stra-
ny zriaďovateľa 
nebola poskytnutá 
odborná pomoc. 

CO kryt bol zatopený pre zlé riešené odvodnenie školy, keď 
voda si našla cestu do suterénu a narušovala tak po celé roky 
statiku školy. Na opravu CO krytu boli poskytnuté z mest-
ského rozpočtu 3 mil. 450 tisíc Sk. V tejto čiastke boli zahr-
nuté aj práce na zrekonštruovanom nádvorí - átriu školy (má 
novú zamkovú dlažbu, pribudla aj zeleň a na jar nainštalujú 
lavičky), ktoré bude naďalej slúžiť nielen na slávnostné podu-
jatia, ako je začiatok a koniec školského roku, ale v prípade 

upravený školský dvor 
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priaznivého počasia ho žiaci využijú na prestávky, oddych, 
prípadne na špeciálne hodiny. 

Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 
 
Slovenským slovíčkam ako cencúľ, mihalnica či dym by 

dnešné české deti už len ťažko porozumeli. Za šestnásť rokov 
od rozdelenia Československa na samostatné štátne celky za-
nikli mnohé osobné kontakty. Aspoň čiastočne ich nadviazať 
sa podujali dve siedme triedy Základnej školy v Male-
noviciach – mestskej časti Zlína a Základnej školy Ulica Dlhé 
Hony v Trenčíne, keď sa zapojili sa do projektu s názvom 
Rozumieme si ?, ktorý pripravilo Mesto Zlín. Jeho cieľom je 
rozvíjať komunikáciu medzi deťmi hovoriacimi po česky a po 
slovensky, nadviazať kontakty a dlhodobo ich udržať. Partnera 
na druhej strane hraníc našli v Trenčíne, veď táto škola mala 
dlhé roky až do revolúcie 1989 názov škola Bratstva Čechov 
a Slovákov. Do projektu, ktorý začal v septembri školského 
roka 2006/2007 potrvá celý rok, sú zapojení žiaci tren-
čianskych a zlínskych základných škôl. „Po rozdelení Čes-
koslovenska na dva štáty sa znížila možnosť kontaktu detí s 
dvojjazyčným prostredím. Slovenčina totiž zmizla zo života 
českých detí, neobjavuje sa v učebniciach, slovenské filmy sú 
dabované do češtiny a deti slovenčine stále menej rozumejú. 
Snažíme sa preto rozšíriť možnosti komunikácie oboma ja-
zykmi. Deti spolu budú komunikovať cez internet a pri riešení 
školských projektov si nenásilnou formou prehĺbia znalosti 
českého a slovenského jazyka,“ vysvetlil zmysel projektov 
viceprimátor Mestského úradu v Zlíne Hynek Steska. Žiaci 
oboch tried už medzi sebou usilovne komunikujú, každý vo 
svojom jazyku. Diskusnými témami sú vzťahy medzi oboma 
národmi. Navzájom si predstavili školu, mesto a región a 
významné osobnosti – Trenčania Matúša Čáka a Zlínčania 



 541 

Tomáša Baťu. Neostane však iba pri elektronických kontak-
toch a žiaci dostanú možnosť sa aj osobne spoznať na dvoch 
výmenných pobytoch, Zlínčania prídu do Trenčína vo februári 
2007 a Trenčania pôjdu do Zlína asi v máji 2007. 

Trenčianske noviny 29.11.2006  
 
Rétorika sa v súčasnosti považuje za dávno prežité umenie, 

ale to je mylný názor. Prezentovanie sa na verejnosti bolo a 
bude však stále potrebné. Združená stredná škola hotelových 
služieb a obchodu v Trenčíne zorganizovala v utorok 28. no-
vembra 2006 už 8. ročník súťaže žiakov stredných škôl v 
rečníckom umení. Titul „Majster rétor“ si mohol odniesť ten, 
kto sa najpohotovejšie a najoriginálnejšie postaví k pripra-
veným témam. Na súťaži sa zúčastnili zástupcovia zo sied-
mych stredných škôl trenčianskeho kraja – z Prievidze, Pú-
chova, Trenčína a Nového Mesta nad Váhom. Súťažiaci zápo-
lili vo dvoch kategóriách rozdelených podľa ročníkov štúdia. 
Svoje umenie slova mali možnosť naplno rozvinúť vo dvoch 
témach. Prvú tému, „Hlásnik - bubeník“ si žiaci pripravili už 
vopred a v nej predstavili publiku svoju školu. Porota hod-
notila kvality rečníka, jeho vyjadrovanie, logickosť, gestiku-
láciu, sugestívnosť, adresnosť a dôležitá bola aj správna výs-
lovnosť. V druhej téme súťažiaci vtipne, pohotovo a pútavo, s 
dávkou logiky, komentovali pripravený vtipný obrázok. 
Odborná porota v prvej kategórii študentov prvých a druhých 
ročníkov udelila najlepšie hodnotenie Soňa Gračková zo 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, na druhom mieste 
skončila Lucie Beljanská zo Združenej strednej školy hotelo-
vých služieb a obchodu v Prievidzi a na treťom mieste Alena 
Košnárová z Gymnázia v Novom Meste nad Váhom. Víťaz-
kou druhej kategórie žiakov tretích až piatych ročníkov sa 
stala Jarmila Ševčíková zo Združenej strednej školy hote-
lových služieb a obchodu v Trenčíne, na druhom mieste skon-
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čila Helena Fidriková zo Združenej strednej školy hotelových 
služieb a obchodu v Trenčíne a tretiu priečku obsadil Ondrej 
Juraj zo Združenej strednej školy hotelových služieb a ob-
chodu v Prievidzi. Cieľom súťaže bolo naučiť študentov 
samostatne vystupovať na verejnosti, aby mali pohotové logic-
ké myslenie a rýchlo zareagovali na akúkoľvek situáciu.  

Trenčianske noviny 06.12.2006 
Pomocná evidencia 721/1/06 
 
Dňa 30. novembra 2006 Verejná knižnica Michala Rešetku 

bola miestom vyhodnotenia 14. ročníka Braneckého literárnej 
súťaže „Studňa sa tajne s dažďom zhovára“. Po privítaní 
prítomných zástupkyňou riaditeľky Verejného knižnici Micha-
la Rešetku Máriou Špánikovou a citáciou myšlienok Jozefa 
Braneckého Jankou Polákovou sa úlohy moderátorky ujala 
predsedníčka Matice Slovenskej v Trenčíne PhDr. Marta Ha-

lečková. Konštatovala, že oproti iným rokom 
prišlo do súťaže proti predchádzajúcim úrod-
ným rokom len okolo sto súťažných prác od 
25 autorov, ktorá hodnotila porota v zložení 
básnik a spisovateľ Jaroslav Rezník, spiso-
vateľ Jozef Repko a spisovateľka Ing. Mar-
gita Ivaničková. O činnosti odbornej poroty 

a zhodnotenie súťažných prác vykonal jej predseda Jaroslav 
Rezník. 
Ocenenia v kategórii stredoškolskej mládeže získali v :  
- poézii 

1. Adriána Juríčková, 
Trenčín 

2. Michal Kováč, Trenčín 
3. Kristína Trníková, Tren-
čianske Teplice 

 
zľava – K. Trníková, M. Kováč, A. Juríčková 

Jaroslav Rezník 
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- próze 
1. Veronika Mikulová, Trenčín 
2. Diana Straková, Trenčín 
2. Ľubica Lišková, Trenčín 
3. Ivana Roncová, Nová Dubnica 

Ocenenia v kategórii dospelých získali v : 
- poézii 

1. Ladislav Michalec, Dolná Súča 
2. Helena Chachulová, Plevník – Drieňové 
3. Janka Fabová, Trenčín 

- próze 
1. Jana Judinyová, Trnava 
2. Jozef Páleník, Svinná 
2. Pavol Matejka, Trenčín 
3. Helena Chachulová, Plevník – 

Drieňové 
Cenu primátora mesta Trenčín získala – Ružena Visku-
pičová, Trenčín 
Cenu Vojtecha Zamarovského získal Elemír Beďatš, 
Trenčianske Mitice 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.12.2006  
Pomocná evidencia 723/1/06 
 
V dňoch 5. až 6. decembra 2006 sa uskutočnil na Tren-

čianskej univerzite Alexandra Dubčeka druhý ročník medzi-
národnej vedeckej konferencie pod názvom „Trendy hosp-
odárskeho a sociálneho rozvoja v krajinách Európskej 
únie so zameraním na investičný rozvoj a jeho vplyv na 
znižovanie disparít regiónov“, ktorej organizátorom bola 
katedra mikro a makroekonómie Fakulty sociálno-ekonomic-
kých vzťahov. Po otvorení a privítaní hostí RNDr. Evou 
Grmanovou, PhD., medzi ktorými nechýbali štátni tajomníci 

víťazka prózy Jana Judinyová - vľavo 
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Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef 
Habánik, PhD. a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Ing. Peter Sika, PhD., konštatovala, že cieľom medziná-
rodnej vedeckej konferencie je vzájomná výmena vedeckých 
a praktických poznatkov o investičnom rozvoji a regionálnych 
disparitách, hľadanie východísk riešenia hospodárskych 

a sociálno-ekonomických problémov v regiónoch 
a makro a mikroekonomické aspekty dopadu 
investícií v štátoch Európskej únie. Na jej príhovor nadviazal 
dekan Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov doc. Ing. 
Miroslav Mečár, CSc., ktorý zvýraznil, že rozvojová ekono-
mika a postupná globalizácia sú založené na široko spek-
trálnom preniku informácií informačných technológií, ktoré 
prenikajú do všetkých sfér života spoločnosti. V globálnom 
ekonomickom priestore sa v súčasnosti prechádza od tradičnej 
priemyselnej ekonomiky k politike konkurencie. Rast konku-
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renčnej schopnosti je predpokladom integrácie do európskych 
štruktúr a prioritou priemyselnej politiky štátu. V závere 
uviedol, že dnes pri príležitosti konania konferencie bude 
slávnostne otvorená nová experimentálna učebňa komunikač-
ných zručností a rétoriky, v ktorej budú môcť študenti ove-
rovať svoje teoretické vedomosti. S ďalšími príhovormi 
vystúpili : 
- vedecký garant konferencie prof. Ing. Dr.h.c. Július Alexy, 
CSc. na tému „Rast ekonomického potenciálu Slovenskej 
republiky a konkurencia schopnosť v Európskej únii“; 

- štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. na tému „Bez podpory vedy, 
výskumu a vývoja nemožno hovoriť o vedomostnej spo-
ločnosti a ekonomike“; 

- štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Ing. Peter Sika, PhD. na tému „Súčasná situácia na trhu práce 
s dôrazom na jej regionálne disparity a možnosti ich rie-
šenia“; 

- prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Ignác Prno, CSc. na tému „Regionálna inovačná stra-
tégia“; 

- prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. z Vysokej školy ban-
skej v Ostrave na tému „Hospodárska politika na prahu dru-
hého milénia“; 

- dekanka Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.; 

- predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH; 

- poradca predsedu Vlády Slovenskej republiky pre financie 
a zahraničné investície doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. na 
tému „Štáty lákajú investorov investičnými stimulmi“ 

- Mgr. Jozef Ridzik z Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky na tému „Národný strategický 
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referenčný rámec“; Po obedňajšej prestávke prvého dňa 
konferencie sa rokovalo v sekciách, v ktorej vystúpilo 26 
prednášateľov, z toho aj prednášatelia z Litvy, Poľska 
a Českej republiky. Druhý deň konferencie patril jej 
vyhodnoteniu. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 712/1/06 

 
Stalo sa už tradíciou, že sa v Trenčíne uskutočňuje 

prezentácia trenčianskych stredných škôl „Kam po skončení 
základnej školy – Stredoškolák“. V tomto roku sú pokračo-
vaním tohto podujatia Otvorené dni kariéry, ktoré sa usku-
točnili v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto módy dňa 14. 

decembra 2006. Po-
verení pracovníci 
stredných škôl posky-
tovali informácie o 
možnostiach, obsahu a 
systéme štúdia, o od-
boroch, podmienkach 
prijímacieho pokračo-
vania, ubytovania, 
stravovania, možnos-
tiach nadstavbového či 

pomaturitného štúdia, záujmové a mimoškolské činnosti až po 
uplatnenie absolventov v praxi. Je to vhodná forma poskyto-
vania informácií a motivácie žiakov pri výbere strednej školy. 
Informácie získané na tomto podujatí :  
- pomôžu žiakom 9. ročníka pred vypísaním prihlášky zvážiť 

ich ciele, riziko, námahu a cestu k ich dosiahnutiu;  
- ponúknu žiakom 8. ročníka, ktorí v mesiaci jún 2007 vy-

pisujú predbežný záujem o strednú školu, prehľad o roz-

v expozícii mesta Trenčín 
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ličných typoch škôl v regióne, na ktorých sa môžu 
pripravovať na svoje budúce povolanie.  
Na túto akciu boli 

pozvané všetky zá-
kladné školy, stred-
né školy, vysoké 
školy a vybrané pod-
niky z Trenčianske-
ho regiónu. Toto 
prepojenie bolo ini-
ciované s cieľom 
zviditeľniť možnosti 
štúdia, zintenzívniť 
prepojenie škôl navzájom a prepojenie potenciálnych zamest-
návateľov so žiakmi a študentmi. Počas Otvorených dní ka-
riéry zúčastnené podniky a spoločnosti možnosť odprezento-
vali svoju činnosť a taktiež svoju ponuku voľných pracovných 
pozícií či pracovnej praxe a stáží. Študenti sa mohli priamo 
oboznámiť s podmienkami a pracovnou náplňou ponúkaných 
pozícií a pedagógovia konzultovali s poskytovateľmi voľných 
pracovných pozícií prepojenosť obsahu s vyučovacím proce-
som cieľovej skupiny študentov. Nové a rozšírené poňatie tej-
to akcie bude prínosom využiť nové možnosti z prepojenia 
viacerých cieľových skupín a podnikov z regiónu Trenčína a 
pomôcť tak študentom vytvoriť ucelený prehľad o všetkých 
možnostiach a uplatniteľnosti v ich budúcom štúdiu a za-
mestnaní. Podľa PhDr. Boženy Hajkovej z Krajskej peda-
gogicko-psychologickej poradne v Trenčíne žiaci na tomto po-
dujatí získali prehľad o stredných školách v trenčianskom 
regióne. Veľmi užitočný dialóg budúcich študentov stredných 
škôl so s učiteľmi a budúcimi spolužiakmi o perspektívach tej, 
ktorej školy. Okrem toho poskytla možnosť informácií stredo-
školským študentom o sprostredkovaní práce v zahraničí. 
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Spoluautor projektu 
Ing. Tomáš Hanulík 
z Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubče-
ka uviedol, že cieľom 
podujatia bolo zvýšiť 
úroveň kariérneho po-
radenstva v regióne 
a vyvíjať osvetu na zá-
kladných a stredných 
školách s tým, aby ve-
denia škôl preferovali tie študijné odbory, ktorých absolventi 
sa majú možnosť uplatniť na trhu práce. 

Vlastné poznámky 
 

Začiatkom decembra 2006 sa už po piaty raz uskutočnila 
slávnostná imatrikulácia poslucháčov Univerzity tretieho 
veku, ktorú v rámci celoživotného vzdelávania otvorili na 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. „Je povzbudzu-
júci pohľad na vás, ktorí ste sa po rokoch aktívneho pracov-
ného života rozhodli opäť zasadnúť do školských lavíc a 
vzdelávať sa, aby ste udržali krok s dnešnou dobou a múdrieť, 
hoci už máte vnúčatá,“ prihovoril sa týmto dospelým študen-
tom rektor doc. Ing. Juraj Wagner, PhD. a nezabudol pri-
pomenúť, že na trenčianskej univerzite takto študuje už 180 
študentov a z toho 35 v nadstavbovom štúdiu. Slávnostný sľub 
za všetkých vykonala Marta Illéšová zo Svinnej. Zúčastnilo 
sa ho dvadsaťsedem poslucháčov, z ktorých sú štyria muži. 
Vek študentov sa pohybuje od 46 do 71 rokov, najstaršou štu-
dujúcou v triede je tentoraz žena. V predchádzajúcich roč-
níkoch totiž viedli muži. Priemerný vek poslucháčov univer-
zity tretieho veku sa mierne znižuje. „Opäť zasadnúť do škol-
ských lavíc v mojom veku som sa rozhodla najmä preto, aby 
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som medzi mojimi blízkymi nebola tou najmenej informo-
vanou. A aj preto, aby som prišla na iné myšlienky, pre-
trénovala myseľ a získala informácie,“ povedala Marta Vido-
vá z Trenčína, ktorá až do odchodu na dôchodok pracovala v 
súdnictve a zaujíma sa o humanitné predmety. 

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 736/2/06 

 
Počas Vianoc zorganizovali poslankyne žiackeho mest-

ského parlamentu za Základnej školy Trenčín, Hodžova ul. 
Pavla Vachová a Saška Matysová finančnú zbierku, ktorú 
venovali deťom z Detského mestečka v Zlatovciach, aby im 

spríjemnili Vianoce. Žiaci zo Základnej 
školy Trenčín, Hodžova ulice nezaváhali. 
Žiacke poslankyne vyzbierali 8.200 Sk. 
Osobne ich odovzdali deťom z výchov-
nej skupiny Hnátových, ktorým okrem 
darčekov umožnili tak návštevu pred-
vianočného koncertu a výlet do Bra-
tislavy.  

Info Trenčín 25.01.2007 
Pomocná evidencia 21.01.2007 
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Kultúrno – spoločenský život 
 
Jazzová sezóna v Trenčíne začala už 6. januára 2006 v 

trojkráľový večer v priestoroch Trenčianskeho múzea, keď sa 
predstavila nová spevácka nádej slovenského jazzu 23-ročná 
Zuzana Vlčeková z Prievidze, ktorá vystúpila ako hosť 
jazzovým fanúšikom dôverne známej bratislavskej skupiny 
Vlado Vizár Jazz Quartet. Študentka muzikálového herectva 
na pražskom Konzervatóriu Jaroslava Ježka sa v roku 2005 
stala víťazkou medzinárodného festivalu populárnej piesne 
Zlatá črievička v Partizánskom, odkiaľ postúpila na súťaž 
v USA. Vo svete jazzu zaujala na prehliadke Nové tváre 
slovenského jazzu, kde nedávno získala Cenu za vokálny 
výkon. Pri hľadaní šance predstaviť sa slovenskému publiku 
neodolala ani reality show Superstar. V komornom prostredí 
múzea sa predstavila v troch blokoch s klasickými jazzovými 
štandardmi, medzi ktorými nechýbala Gershwinova 
Summertime, v rytmicky neobvyklom aranžmá klaviristu 
Petra Jankecha, Old Devil Monn Burtona od Lanea 
E.Y.Harburga alebo doslova interpretačný skvost My Funny 
Valentine od Lorenza Harta a Richarda Rodgersa, v ktorej 
Zuzana rozospievala celú svoju výrazovú paletu. Vďaka 
intonačnej istote, výbornému frázovaniu a jazzovému cíteniu, 
pripravila Trenčanom hudobný zážitok, na ktorý sa nezabúda. 
Spolupráca talentovanej speváčky a ostrieľaných jazzmanov v 
skupine Vlado Vizár Jazz Quartet (Vlado Vizár na trombóne, 
Peter Jankech na elektrofonickom klavíri, Andrej Šebo na 
kontrabase a Jano Babič na bicích nástrojoch) bola skvelou 
šancou, aby sa na Slovensku po dlhých rokoch absencie 
vyprofilovala vokalistka, ktorá by sa mohla úspešne presadiť 
aj na medzinárodných jazzových pódiách. Výnimočný koncert 
pripravila Trenčianska jazzová spoločnosť. 

Trenčianske noviny 09.01.2006 
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Pomocná evidencia 11/1/06 
 
Trenčianska astronomická spoločnosť, Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka a Astronomický klub pri 
Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne pripravili pre všetkých 
záujemcov astronómie „astronomický deň“. V rámci dňa sa 

uskutočnili v priestoroch Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka pred-
nášky od renomovaných astronómov – 
Jozefa Drgu, Karola Petríka, Júliusa 
Krempašského a Petra Kluvánka. Po 
prednáškach sa ich účastníci pre-
miestnili do Gymnázia Ľ. Štúra, aby sa 
zúčastnili slávnostného pomenovania 
a pokrstenia hvezdárskej pozorova-
teľne, ktorá bola odovzdaná do užívania 
v závere roka 2005. Slávnosť otvoril 
zástupca riaditeľa Gymnázia Ľudovíta 

Štúra Ing. Emil Novák, ktorý vo svojom príhovore priblížil 
záslužnú prácu na poli astronómie profesora trenčianskeho 
gymnázia Alojza Cvachu, ktorému sa podarilo v roku 1974 
zadovážiť hvezdársky ďalekohľad, pôvodne určený pre 
hvezdáreň v Hlo-
hovci, a od tejto 
doby cez jeho op-
tiku mohli sledo-
vať všetci záujem-
covia krásu hviez-
dneho neba. Čin-
nosť astronomic-
kého kabinetu za-
nikla po roku 
1989, keď objekt, 

Ing. Emil Novák 

Jíří Grigar krstí ďalekohľad hviezdnym prachom 
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v ktorom bol kabinet umiestnený bol reštituovaný a vrátený 
jeho pôvodnému majiteľovi. Nastalo dlhých 15 rokov, kým sa 
na Gymnáziu Ľ. Štúra nevytvorili priaznivé priestorové 
a materiálne podmienky na obnovenie činnosti. V závere 
svojho príhovoru navrhol, aby nová hvezdárska pozorovateľňa 
na budove Gymnázia Ľ. Štúra bola pomenovaná po zakla-
dateľovi Astronomickej spoločnosti v Trenčíne stredo-
školskom profesorovi Aloizovi Cvachovi, čo prítomní prijali 
potleskom. Slávnostný večer pokračoval pokrstením hvez-
dárskeho ďalekohľadu hviezdnym prachom známym českým 
astronómom Jířím Grigarom, ktorý sa preslávil svojím 
náučno-vedeckým televíznym seriálom „Okná sveta dokorán“. 
Záver astronomických patril prednáške Jířího Grigara 
„Storočie panspermie“. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 18. januára 2006 ožili výstavné 
priestory Mestského kultúrneho stre-
diska na Mierovom námestí č. 22 ver-
nisážou autorskej filatelistickou výs-
tavou Iva Velikého, ktorú uskutočnil 
pri príležitosti svojich 65 narodenín. Po 
privítaní Mgr. Teréziou Nikovou 
účastníkov vernisáže sa ujal slova 
riaditeľ Mestského kultúrneho strediska 
Mgr. Peter Kocnár, ktorý predstavil 
autora výstavy. Zvýraznil, že táto 

výstava je naplnením záujmovej činnosti jej autora, 
predovšetkým v oblasti kultúry. „Keď hovoríme kultúra, tak 
myslíme tým široký záber jubilanta od recitácie umeleckého 
slova v slovenčine a francúzštine až po propagáciu diela spi-
sovateľa Jozefa Čapka, národného hrdinu M. R. Štefánika 
a spisovaveľa Vojtecha Zamarovského“. Na záver príhovoru 

Ivo Veliký 
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zaželal Ivovi Velikému veľa zdravia a tvorivých síl. Autorskú 
výstavu Iva Velikého predstavil jej kurátor Jozef Korený. 
Predstavil jubilanta v netradičnej filatelistickej výstave, ktorá 
svojou vypovedajúcou hodnotou otvára dušu autora jeho 
vzťahu k literatúre, výtvarnému umeniu, ktoré našli svoje 
zobrazenie v poštovej známke. Činnosť jubilanta ocenila vo 
svojom príhovore pracovníčka Národno-osvetového centra 
v Bratislave Mgr. Jana Čajková, ktorý sa v šesťdesiatich 
rokoch pravidelne zúčastňoval prehliadok poézie na 
Hviezdoslavovom Kubíne. Bol človekom, ktorý prišiel 
oslovovať myšlienkou, hlbokou humánnosťou a citlivosťou. 
Priniesol do recitovania múdry a ľudsky rozmer. V závere 
svojho príhovoru odovzdala poctu za šírenie umeleckého slova 
a propagáciu bohatstva slovenskej literatúry v mene gene-
rálneho riaditeľa Národno-osvetového centra v Bratislave dr. 
Jána Tazberíka. Posledným z oficiálnych hostí vystúpil 
riaditeľ Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír 
Zvalený, ktorý ju-
bilantovi za pro-
pagáciu umelec-
kého slova odov-
zdal pamätnú pla-
ketu Trenčianske-
ho osvetového 
strediska. V záve-
re sa poďakoval 
všetkým, ktorí 
prišli na vernisáž 
Iva Velikého, že 
prijali jeho pozvanie sa jej zúčastniť, poďakoval všetkým 
sponzorom za pomoc pri realizácii výstavy. 

Vlastné poznámky 
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V nočných hodinách 21. januára 2006 uviazla v pletive na 
Partizánskej ulici v Trenčíne divá sviňa. Na túto nešťastnú 
udalosť upozornili záchranárov o 21,45 hod. mestskí policajti. 
Preľaknuté zviera ležalo zakliesnené v plote v malej uličke 
smerujúcej na Juh od lesoparku Brezina. Ako uviedol veliteľ 
zásahu Ladislav Somr, diviak bol rozzúrený a veľmi 
vystresovaný, pričom vydával obrovskú silu, aby sa oslobodil. 
Práve jeho vzdor zapríčinil, že sa značne poodieral o pletivo, v 
ktorom bol uväznený. V skutočnosti mal zablúdený diviak 
šťastie v nešťastí. „Bol k nemu veľmi zlý prístup, aby sa 
uskutočnilo jeho vyslobodenie, tak sa uvažovalo aj o 
odstrele“, prezradil Ladislav Somr. Na miesto bol privolaný aj 
člen poľovníckeho združenia, ktorý ale zistil, že zúbožený 
diviak je v skutočnosti diviačica, ktorá môže mať niekde malé. 
Po tomto zistení sa preto ďalej pokračovalo v jej 
zachraňovaní. Podarilo sa ju dostať k plotu, odtiaľ natiahnutím 
šponovacieho drôtu a jeho prestrihnutím nožnicami bola 
diviačia mama uvoľnená a odbehla do lesa za svojimi 
blízkymi.  

Trenčianske noviny 23.01.2006  
 
Medzi osobnosťami, ktoré pri príležitosti vzniku 

samostatnej Slovenskej republiky vyznamenal prezident Ivan 
Gašparovič bol aj historik a heraldik profesor Jozef Novák. 
Prezident mu za rozvoj Slovenska udelil Pribinov kríž 3. 
stupňa. Dnes vysokoškolský pedagóg a profesorský garant 
histórie na Univerzite Komenského sa narodil v roku 1930 vo 
Vrútkach. Študoval však na Rehoľnom slovenskom gymnáziu 
piaristov v Trenčíne, neskôr na druhom štátnom gymnáziu v 
Trenčíne. Po ukončení Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave pôsobil na univerzite ako 
vysokoškolský učiteľ v odbore pomocných vied historických. 
Jeho záujem o heraldiku z neho urobil predsedu 
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Genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici Slovenskej a 
od roku 2001 je jej čestným predsedom a patrí k najlepším 
heraldikom na Slovensku a dodnes pracuje ako odborný 
poradca súčasnej heraldickej tvorby. Spracoval osem publi-
kácií o erboch a pečatiach miest a obcí, o štátnych znakoch v 
Čechách a na Slovensku, či o rodových erboch na Slovensku. 
Jozef Novák sa veľkou mierou pričinil o to, že za čias 
komunizmu zostal Trenčínu erb v jeho pôvodnom tradičnom 
vyobrazení. Modrý štít so strieborným baránkom bol tra-
dičným znakom Trenčína už v 16. storočí, za čias komunizmu 
však bola iniciatíva zmeniť ho. MUDr. Juraj Čelko vo svojej 
knihe „Môj svet a ja“ ironicky na túto dobu spomína, citujem 
„V roku 1977 bol v Trenčíne rozvinutý textilný a strojársky 
priemysel, čo sa v mestskom znaku vôbec neodrážalo. Erbu 
tiež chýbal akýkoľvek symbol socializmu. Vadil im 
veľkonočný baránok a kríž ako symbol cirkvi, aj šesťcípa zlatá 
hviezda ako symbol židovstva a chýbal im symbol socializmu. 
Preto chceli z baránka urobiť ovcu chovanú pre vlnu ako 
symbol Meriny – textilného priemyslu, navrhovali vymeniť 
zlatú hviezdičku za červenú päťcípu a do dolnej časti erbu 
umiestnili červené ozubené koleso ako znak továrne na výrobu 
obrábacích strojov. Takýto návrh bol poslaný na Heraldickú 
komisiu Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej 
republiky s očakávaním rýchleho schválenia. Vtedajší 
podpredseda heraldickej komisie, uznávaná autorita Jozef 
Novák však diplomaticky zasiahol, aby zabránil takejto 
barbarskej zmene a tak na zasadnutí v marci 1978 komisia 
návrh zamietla.  

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 35/1/06 

 
V bývalom Závodnom klube Merina, dnes Somer, 

v Trenčíne sa dňa 21. januára 2006 otváral trenčiansky 
jazzový Piano club. Priestory hneď v prvý večer otestovala 
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osoba najpovolanejšia, bratislavský jazzman Peter Lipa so 
svojím bandom. Ako sa ukázalo, klub spĺňa aj tie 
najnáročnejšie kritériá pre jeho činnosť. K dispozícii je nain-
štalovaná kvalitná profesionálna zvuková aparatúra, dojem z 

koncertu 
umocňuje 

veľkoplošná 
video projek-
cia po stranách 
pódia a vlastný 
svetelný park. 

Nesklamala 
ani akustika 

priestoru. 
Samozrej-

mosťou je prí-
jemný bar v dostatočnej vzdialenosti od pódia, nevnucujúci sa, 
ale pozorný personál a primeraný počet stolov a miest na 
sedenie. Priestorný foyer z druhej strany baru umožňuje 
vzdialiť sa z klubu do závetria a pritom mať dianie na pódiu 
na dohľad. Jedným slovo - klub, ktorý môže Trenčanom 
závidieť ktorékoľvek európske mesto. Vidieť i počuť, že ho 
majú „na svedomí“ ľudia, ktorým hudba nie je cudzia. Jedným 
z nich je Jozef Igaz, pred rokmi sám aktívny hudobník. O 
plánoch Piano clubu nám prezradil: „Naším zámerom je 
vytvoriť viac-menej muzikantský klub, ktorý v Trenčíne 
chýbal. Žánrovo sa určite nebudeme obmedzovať. Hrať sa tu 
bude od dychovky, cez country, jazz až po rock a metal. 
Priestor tu dostane aj divadlo, tanečné súbory a diskotékové 
programy. Hrávať by sa malo v piatok a sobotu. V súčasnosti 
je pripravený program na najbližších 7 - 8 týždňov.“ 
Otvorenie klubu prinieslo plný dom spokojných jazz 
milujúcich návštevníkov a pozvaných hostí. V každom 
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prípade, trenčianskemu jazzovému publiku doposiaľ podobný 
priestor chýbal. Dúfajme, že ho svojou priazňou a hojnou 
návštevnosťou pomôže udržať pri dlhom živote. 

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 33/2/06 
 
Každý rok majú súťaže v make-up inú tému, na ktorú musia 

vizážistky nalíčiť 
svoje modelky. 
Tohtoročná téma 
bola „Ruská krása 
20-tych rokov“. Do 
výberového kola, o 
postup na majstrov-
stvá Slovenska, kto-
ré sa uskutočnia po-
čas odborného koz-
metického veľtrhu 
„Beauty Forum 

Slovakia“ dňa 10. marca 2006 sa prihlásilo 16 súťažiacich. 
Do Trenčína na výstavisko prišlo napokon v sobotu 21. ja-
nuára 2006 13 súťažiacich. Spomedzi nich odborná trojčlenná 
porota vybrala šesť postupujúcich. Medzi dvoma náhrad-
níčkami ma majstrovstvá Slovenska sa ocitla aj mladá 
Trenčanka, študentka tretieho ročníka Združenej strednej 
školy hotelových služieb a obchodu v Trenčíne, odbor 
kozmetička Ivona Kopuncová. So svojou modelkou Luciou 
Beňovou trénovala dva mesiace, kým si natrénovala jednotlivé 
ťahy tak, aby v limite 30 minút vytvorila na tvári modelky 
požadovaný make-up. Podľa podmienok súťaže mala mať pleť 
porcelánový vzhľad, líca mali byť zvýraznené červeňou na 
tvári tak, aby vynikli lícne kosti. Na pery museli súťažiace 
použiť odtiene tmavočervenej, vínovočervenej alebo bordovej 

Ivona Kopuncová vpravo so svojou modelkou vľavo 
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farby. O tom ako sa so súťažou vysporiadala povedala „Zo 
začiatku som sa témy obávala, ale zašla som aj s modelkou do 
knižnice, naštudovali si, ako vyzerali ženy v tejto dobe, ako sa 

obliekali, rozobrali 
sme do detailov, ako 
budem líčiť, aké šaty 
si modelka oblečie,“ 
Najviac práce mi dali 
oči, ktoré museli byť 
okrúhle a pôsobiť tro-
chu temne,“ prezrá-
dza. Preto zvolila tma-
vé temné tóny očných 
tieňov. Súťažiace mo-

delky dotvorili celkov vzhľad aj vhodným oblečením, úpravou 
vlasov do typických vodových vĺn alebo čiapkou, ktoré boli 
vtedy veľmi aktuálne a módne. Nechýbali ani honosné róby či 
kožušiny. 

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 33/2/06 
 
Vedenie Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne zapožičalo 

Tekovskému  múzeu v Leviciach dva obrazy „Dedina s kosto-
lom“ od Janka Alexyho a „Pod hoľou“ Edmunda Gwerka, 
ktoré boli súčasťou jej zbierkového fondu od roku 1986. Z 
utorka 17. januára na stredu 18. januára 2006 neznámi 
páchatelia v Leviciach ukradli päť vzácnych obrazov, medzi 
ktorými boli aj spomínané obrazy. Nepatrili síce medzi 
najvzácnejšie, no ich hodnota je i napriek tomu podľa 
riaditeľky galérie PhDr. Danicu Loviškovú nevyčísliteľná, 
ktoré sa nedajú ničím nahradiť. Je to obrovská škoda.“ I 
napriek potrebnému dostatočnému elektronickému 
zabezpečovaciemu systému aj mechanickému zabezpečeniu 

súťažiace so svojimi modelmi 
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boli z areálu Levického hradu odcudzené oba obrazy, ktoré 
boli naposledy vystavované v roku 2003. Obrazy najlepších 
maliarov 20. storočia boli v Tekovskom múzeu ako súčasť 
výstavy „Tridsiate roky v slovenskom maliarstve“, ktorá mala 
trvať iba do 31. januára 2006. Riaditeľ Tekovského múzea Ján 
Dano je presvedčený, že páchateľ nekradol námatkovo. Išiel 
na istotu. Ukradnuté obrazy boli na rozličných miestach a 
musel si ich pozrieť už vopred ako návštevník výstavy. O 
premyslenosti činu svedčí aj skutočnosť, že zlodej všetko 
stihol do troch minút a ušiel dierou v plote. Polícia okamžite 
vyhlásila celokrajskú pátraciu akciu. Boli vyrozumené všetky 
krajské policajné riaditeľstvá a bola požiadaná o spoluprácu a 
o pomoc železničná polícia, ako aj hraničné priechody pri 
pátraní. Ako uviedla riaditeľka Slovenskej národnej galérie, 
fotografie ukradnutých obrazov idú okamžite do databázy 
Interpolu. Všetky galérie a aukčné siene sú o nich už 
informované. „Myslím, že obrazy sú teraz uložené na tichom 
mieste na dosť dlhú dobu, no verím v schopnosti polície,“ 
dodala riaditeľka trenčianskej Galérie M. A. Bazovského 
PhDr. Danica Lovišková.  

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 38/1/06 
 
Dňa 26. januára 2006 sa v priestoroch Verejnej knižnice 

Michala Rešetku v Trenčíne uskutočnil krst „prvotiny“ Miloša 
Ondruška „Začiatok obdobia dažďov“, mladého nádejného 
spisovateľa a člena literárneho klubu Omega v Trenčíne. 
Knižku prišiel lentilkami pokrstiť spisovateľ Rudolf Dobiáš, 
„duchovný otec“ Omegy, ktorá združuje amatérskych 
spisovateľov a milovníkov literatúry. Samotný autor sa 
prezentácie z rodinných dôvodov nemohol zúčastniť, no jeho 
verše za búrlivého potlesku odzneli aj napriek jeho neúčasti. 
Predseda literárneho klubu, básnik a literárny kritik Ján 
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Maršálek zhodnotil Ondruškovu poéziu „Hoci je napohľad 
prostá vo výraze, vniká do hĺbky a dotýka sa dôležitých 
otázok. Lyrický subjekt hľadá, prechádza hlbinami i 
plytčinami, modlí sa, hreší, nachádza i stráca, ale hľadať 
neprestáva. Kráča životom s bosým srdcom a holou dušou.“ 

Trenčianske noviny 30.01.2006 
Pomocná evidencia 46/3/06 
 
Medzinárodná výstava psov všetkých plemien sa konala  

v priestoroch Výstaviska Trenčín mesto módy v dňoch 28. a 
29. januára 2006. Organizátorom tejto výstavy bola Slovenská 
kynologická jednota v spolupráci s Regionálnou organizáciou 
Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne pod vedením 
Ing. Jaroslava Matyáša, riaditeľa výstavy. Na výstavu bolo 
prihlásených 2292 psov, 226 plemien, ktoré boli posudzované 
osobitne podľa veľkosti, sfarbenia a druhu osrstenia. 
Prihlásených psíkov posudzovalo 23 rozhodcov zo Slovenska, 
Čiech, Poľska a Litvy. Na výstavu sa prihlásili vystavovatelia 
zo štrnástich štátov Európy, z ktorých najpočetnejšie bola 
zastúpená Česká republika – 977 psov, Poľsko – 75, Rakúsko 
– 54, Maďarsko - 43. Slovenskí kynológovia na výstavu 
prihlásili 1109 psov. Najviac psov bolo prihlásených 
z plemien : Golden Retriever – 73, Rhodesian Ridgeback – 65, 
Yorkshire Terrier – 58, Labrador Retriever – 45, Bernský 
salašný pes a Stredoázijský ovčiak po 43 psov. Doposiaľ sa na 
výstavu prihlásili aj málo sa vyskytujúce plemená, ako napr. 
Katalánsky ovčiak, Nórsky losí pes, Spinone Italiano a 
Taliansky stavač. V prvý deň boli vystavované: ovčiarske a 
pastierske psy, špice a pôvodné plemená, duriče a farbiare, 
stavače, prinášače (retrievery), sliediče, vodné psy a 
spoločenské plemená. V druhý deň boli vystavované pinče, 
bradáče, molosy, švajčiarske salašné plemená, teriéry, jaz-
večíky a chrty. Súťaže prebiehali  o Najkrajšieho dorastenca, 
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Najkrajšieho mladého psa, Najkrajšiu chovateľskú skupinu, 
Najkrajší pár psov, o víťaza súťaží Junior Handling, o víťazov 
jednotlivých skupín plemien FCI a o víťaza výstavy. V rámci 
záverečných súťaží prebiehali aj Súťaž národných plemien, 
ktorej sa zúčastnili nasledovné plemená – Slovenský čuvač, 
Slovenský kopov, Slovenský hrubosrstý stavač a Česko-
slovenský vlčiak. V nedeľu boli vyhlásené výsledky celo-
ročnej bodovanej súťaže Junior handling 2005. 

Trenčianske noviny 30.01.2006  
Pomocná evidencia 42/1/06 
 
Po  predchádzajúcich  kvalitných monografiách o hudob-

ných a tanečných tradíciách  
v okolí Topoľčian, na My-
javskej pahorkatine a v blíz-
kom okolí Trenčína predložil 
popredný slovenský folkloris-
ta choreograf a tanečník Jozef 
Lehocký z Trenčína projekt 
podobného charakteru zame-
raný tentoraz na obce ležiace 
pod Strážovskými vrchmi. Ide 
doteraz o nespracovanú 
oblasť.  Autor tento obsažný 
dokumentačný materiál zís-
kaval niekoľko rokov cieľa-
vedomou zberateľskou prá-

cou takpovediac z pravej ruky priamo v teréne v obciach  
Košecké Podhradie, Kopec, Horná Poruba, Dubnica nad 
Váhom, Kolačín, Trenčianska Teplá, Omšenie a Dolná 
Poruba. Publikácia Ľudové piesne spevné a tanečné tradície 
trenčianskeho Považia je tretím zväzkom sedemdielnej  
zväzkovej edície. Edícia s takýmto zameraním je doteraz na 
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Slovensku ojedinelou regionálnou monografiou. V roku 2004 
prinieslo Info Trenčín o tomto projekte obsiahly rozhovor. 
Základom tretieho zväzku edície je 370 väčšinou doteraz 
nepublikovaných ľudových piesní a odborné autorove reflexie 
vo vzťahu k miestnym hudobným a tanečným tradíciám. Ing. 
Jozef Lehocký sa v nej zameriava prednostne na rodinné 
a kalendárne zvykoslovie, a to nielen pohľadom do minulosti, 
ale aj cez optiku ich prežívania, uchovávania resp. 
transformácie v prítomnosti. Autor zachytáva zaujímavé 
národopisné informácie o spevných a tanečných príležitostiach 
pri výročných a rodinných zvykoch, zábavách s pôsobivým 
autentickými výpoveďami informátorov zapísaných v nárečí 
regiónu podľa výslovnosti spevákov a informátorov, ilus-
trovanými dobovými fotografiami 
k uvedeným príležitostiam. Na 
farebných fotografiách publikácia 
zachytáva aj kroje z dedín v nej 
uvádzaných. Všetky piesne a au-
tentické rozprávania v knihe boli 
získané od najstarších pamätníkov 
v 70. a 80. rokoch 20. storočia 
a sú zaznamenané na magneto-
fónových pásoch. Pridržiavanie sa 
nárečia informátormi a spevákmi 
bolo rôzne, ovplyvnené životnými 
okolnosťami. Medzi jednotlivými 
dedinami je zjavný rozdiel najmä 
vo výslovnosti spoluhlások d, t, n, 
l. Napríklad v Omšení je tvrdá a v susednej Dolnej Porube 
mäkká a z druhej strany, v Kopci je tvrdá. Publikácia je 
naplnená hodnotným faktografický materiálom so široko-
spektrálnym využitím vo viacerých rovinách. Je kvalitnou 
monografiou  etnografického  charakteru významne obohacu-
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júcu mapu hudobného a tanečného folklóru Slovenska. 
Odborníci na ľudový folklór a tradície ju vrelo odporúčajú 
širokému okruhu folkloristov, ale i školským a osvetovým 
zariadeniam všetkých typov a tiež ako inšpiráciu pre prácu 
miestnych folklórnych kolektívov. Ing. Jozef Lehocký v sú-
časnosti už pracuje na štvrtom zväzku edície, v ktorej 
spracováva do knižnej podoby oblasť okolia Nového Mesta 
nad Váhom. Do roku 2009 by mali svetlo sveta uzrieť ešte  tri 
diely ľudových piesní, spevných  a tanečných tradícií spod 
Bielych Karpát a edíciu by mala zakončiť publikácia mapu-
júca oblasť spod Považského Inovca. 

Info Trenčín 02.02.2006  
Pomocná evidencia 51/1/06 
 
V Trenčíne vznikol ojedinelý projekt vďaka podpore Mesta 

Trenčíne a pobočky Slovenskej sporiteľne v Trenčíne, ktorá je 
vlastníkom svetoznámej Silbersteinovej budovy na Mierovom 
námestí. V jej suteréne, v kinosále, v ktorej doposiaľ fungo-

valo kino Metro 
vznikol nový 
subjekt Art kino 
Metro, ktoré sa 
bude s týmto 
priestorom deliť 
aj s Hudobným 
divadlom Tren-
čín. Oba užíva-
teľské subjekty sa 
dohodli na uží-
vaní priestorov 
tak, že pondelky, 

stredy, piatky a nedele budú odteraz v Metre filmové a naopak 
utorky, štvrtky, soboty a nedeľné popoludnia ponesú prí-
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vlastok divadelné. Premenu komerčného kina na Art kino 
Metro má v réžii umelecké združenie LampArt, ktoré dostalo 
od mesta priestory do bezplatného prenájmu. Nové Art kino 
Metro sa združenie rozhodlo pokrstiť bezplatným uvedením 
viacgeneračného animovaného francúzskeho filmu „Trio 
z Belleville“ režiséra Sylvaina Chometa. V piatok dňa 3. fe-
bruára 2006 sa odštartovala iba neoficiálna prevádzka Art kino 
Metro. Skutočná premiéra bude až na jar. Vedúci umeleckého 
združenia LampArt Mgr. Art. Branislav Hollý zdôvodnil, že 
čas do premiéry sa využije na zmenu imidžu priestorov kina. 
Už od februára 2006 Trenčania môžu toto kino navštíviť 
štyrikrát do týždňa. Piatky a nedele sú prispôsobené víken-
dovému duchu, a preto v tieto dni sa budú uvádzať divácky 
menej náročné úspešné tituly nezávislej svetovej kinema-
tografie. Od jari k tomu pribudnú aj pravidelné poobednajšie 
premietanie filmov pre pamätníkov a naopak aj pre mládež. 
Metro nebude len nezávislým kinom. LampArt v spolupráci s 
filmovými školami v Zlíne a Bratislave pripravuje sériu 
prednášok z oblasti filmového priemyslu. V pláne sú výstavy 
fotografií vo vstupnom foayé. Art kino Metro tento rok budem 
centrom prehliadky amatérskych študentských filmov. Rokuje 
sa tiež o tom, aby Metro bolo naďalej jedným z festivalových 
kín Medzinárodného filmového festivalu Art film a na jeseň 
bude Metro hostiť ďalší ročník Festivalu francúzskych filmov. 
Mesto Trenčín svojím rozpočtom zabezpečilo činnosť Art 
kino Metro 250 tisíc Sk a činnosť Hudobného divadla 1 
miliónov Sk. 

Trenčianske noviny 31.01.2006 
Pomocná evidencia 47/2/06 

 
V roku 2006 sa na Trenčianskom hrade nebude rekon-

štruovať nijaký objekt, naplánované sú iba výskumy. Uviedla 
to vedúca oddelenia kultúry a tradícií Trenčianskeho samo-
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správneho kraja Ing. Marta Šajbidorová. Dôvodom je 
nedostatok finančných prostriedkov. Na základe trojstranného 
rokovania medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, 
pamiatkovými úradmi a Trenčianskym samosprávnym krajom 
bolo rozhodnuté, že sa vykoná statické  zabezpečenie a 
vypracuje sa projektová dokumentácia hospodárskej budovy 
na hornom hrade. Vykoná sa tiež archeologický, archi-
tektonicko-historický, archívny, geologický a statický výskum 
hradu. Trenčiansky samosprávny kraj dal vypracovať na 
začiatku minulého roka projekt rekonštrukcie a revitalizácie 
hradu, s predpokladaným financovaním nórskym regiónom 
Trondelag v predbežnej výške šesť miliónov eur. Trenčiansky 
hrad si v mesiaci január 2006 prezreli uznávaní odborníci 
reštaurátorskej spoločnosti Restoration Workshop of Nidaros 
Cathedral z Trondheimu. Slovenskí pamiatkári však k projektu 
vyjadrili zamietavý postoj, pretože sa domnievajú, že by 
výrazne znížil historickú hodnotu hradu. Trenčiansky samo-
správny kraj v záujme riešenie sa obrátil na Najvyšší súd 
Slovenskej republiky, ale postúpil žiadosť prerokovať 
Krajskému súdu v Trenčíne. Ak by súd Trenčiansky samo-
správny kraj vyhrá, celá vec sa vráti na Krajský pamiatkový 
úrad v Trenčíne na prehodnotenie. Rekonštrukciu a revita-
lizáciu hradu podporuje aj Ministerstvo kultúry Slovenskej 
republiky „Je potrebné hľadať riešenia trvalo udržateľného 
vývoja hradu, ktoré nevhodným spôsobom neovplyvnia 
technický stav a typický výraz tejto dominanty,“ konštatovala 
hovorkyňa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mar-
tina Pavlíková. Predpokladá sa, že na opravu z nórskych 
fondov získa Trenčiansky samosprávny kraj na obnovu hradu 
okolo 40 miliónov korún.  

Trenčianske noviny 30.01.2006 
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Výstavná miestnosť na Mierovom námestí v Trenčíne bola 
dňa 6. februára 2006 
miestom vernisáže 
výtvarných prác tren-
čianskej rodáčky Ve-
roniky Vaculovej, 
ktorá po maturite na 
Strednej priemysel-
nej škole odevnej, 
odbor modelárstvo 
a návrhárstvo odevov 
v Trenčíne rok študo-

vala architektúru na Slovenskej technickej univerzite v Bra-
tislave a potom sa upísala súčasnému štúdiu na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave u profesora Bergera. O svojej 
tvorbe konštatuje, že „všetky moje doterajšie obrazy vychá-
dzajú zo skutočnej predlohy, ide o moju výtvarnú reakciu na 
vizuálny vnem.“ Inšpiráciu čerpá od starých majstrov výt-
varného umenia, akými boli Jan Vermeer van Delft, Diego 
Velasques da Silva, či Tizian. Študuje kompozíciu ich 
obrazov, maliarske techniky i technológie, prácu s glazúrami a 
podmaľbami. Jej dominantnou témou sú zátišia, o ktorých 
hovorí, že „pri zátišiach by som chcela zostať aj naďalej, 
ponúkajú mi veľa možností v kompozícii i farebnom riešení.“ 
Jej doterajšiu životnú cestu zhodnotila riaditeľka Strednej 
umeleckej školy v Trenčín Mgr. Mária Vilkovská, keď vo 
svojom príhovore vyjadrila radosť z predstavovania 
výtvarných prác svojej bývalej žiačky, ktorá po ukončení 
školy si zvolila úplne inú budúcu životnú dráhu, na akú sa 
pripravovala. Ďalej pokračovala, že „to čo tu dnes vnímame 
vlastnými očami, si myslím, že si vybrala dobre. O správnosti 
jej rozhodnutia nás všetkých presvedčili vystavené výtvarné 
diela. Sú výrazom zrelého pohľadu na svet, citlivého nará-

blahoželanie od riaditeľky Mgr. Márie Vilkovskej 
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bania s farbami i ako sa snaží sprostredkovať realitu, ale 
môžeme vidieť posun do abstrakcie. Počas štúdia na strednej 
škole bola vždy milou, veľmi pracovitou a húževnatou oso-
bou. Jej prístup k získavaniu vedomostí bol veľmi príkladný“. 
Jej prvé verejné vystúpenie na otvorenej scéne mesta Trenčín, 
v ktorom žije a tvorí široké spektrum výtvarných umelcov, 
pribudol teda ďalší umelec so smelými ambíciami. Príhovor 
ukončila želaním Veronike veľa umeleckých úspechov. Záver 
vernisáže patril poďakovaniu od mladej ambiocíznej 
výtvarníčky Veronike 
Vaculovej všetkým prí-
tomným za prijatie poz-
vania na vernisáž výsta-
vy, za možnosť vystavo-
vať svoje výtvarné diela v 
Trenčíne, ako aj za 
úprimné slová Mgr. Má-
rie Vilkovskej. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 16.02.2006  
Pomocná evidencia 71/1/06 
 

Popoludnie dňa 8. fe-
bruára 2006 bolo ve-
nované vo Verejnej 
knižnici Michala Re-
šetku v Trenčíne podu-
jatiu pod názvom 
„Krása čipky a slova“, 
v ktorej si jej účastníci 
pripomenuli 100. výro-
čie narodenia regionál-

nej osobnosti, rodáčky z Moravského Lieskového Eleny 
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Holécyovej. Na podujatí na stenách i na stole boli zverejnené 
prekrásne výšivky, ktoré zhotovili ženy trenčianskeho regiónu. 
Život Eleny Holécyovej priblížila vo svo-
jom príhovore predsedníčka Krajskej únie 
žien Slovenska v Trenčíne PhDr. Janka 
Jablonská a bývalá stredoškolská pro-
fesorka Mgr. Mária Kubelová. Zaují-
mavé boli výpovede aktivistiek žien Jar-
mily Fabianovej a Alžbety Mrázovej, 
ktoré venujú svoj voľný čas paličkovaniu. 
Veľa účastníčok vyjadrili svoje poznatky 
a skúsenosti z tvorby čipiek paličkovaním. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia  59/1/06 

 
Dňa 8. februára 2006 sa uskutočnila vo vestibule 

Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne prezentácia publikácie pod názvom 
„Nezabudnime !“ od štvorice autorov Ing. J. Holičku, 

MUDr. M. Ma-
lya, Ing. M. 
Ondráša a Ľ. 
Hossa spraco-
vanej a vydanej 
na objednávku 
Oblastného vý-
boru Slovenské-
ho zväzu proti-
fašistických bo-

jovníkov 
v Trenčíne, aby 

prostredníc-
tvom fotodokumentácie pamätníkov, pamätných tabúl, krížov 
a náhrobníkov, nám žijúcim pripomenulo obete druhej sve-

zľava – Ing. M. Ondráš, Ing. J. Holička, I. Veliký a MUDr. M. Malya 
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tovej vojny na východnom a západnom fronte a národno-oslo-
bodzovacieho hnutia v okresoch Trenčína a Bánovce n/B. 
Práve na túto skutočnosť upozornil člen Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne 
vo svojom príhovore pplk. v zálohe Pavol Liška, ktorý okrem 
iného kriticky poukázal i na skutočnosť, že je v našej spo-
ločnosti veľa takých ľudí, ktorí hrôzy vojny neprežili, keď 
odkaz nezmyselne zavraždených obetí znevažujú vyzdvi-
hovaním účasti Slovenského štátu po boku nemeckej koalície 
a vraždenie nevinných ľudí považujú za výmysel. Na toto 
vystúpenie nadviazal Ivo Veliký recitáciou básne „Pomníky“ 
od Margity Dobrovičovej a štatisticky vyčíslil tvorbu pamät-
níkov v oboch okresoch, keď na ich území bolo vybudovaných 
a inštalovaných 38 pomníkov, 52 pamätných tabúľ, 3 ná-
hrobníky, 2 pamätné kríže a 4 spoločné hroby. Nakoniec na 
otvorenú scénu prizval prítomných autorov spomínanej publi-
kácie Ing. Jána Holičku, Ing. Miroslav Ondráša a MUDr. 
Miroslava Malaya, aby sa podelili s účastníkmi prezentácie 
publikácie o svojich skúsenostiach pri jej tvorbe,  a zoznámili 
so svojimi plánmi do budúcnosti. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 16.02.2006 
Pomocná evidencia 52/1/06, 71/1/06 
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Dňa 9. februára 
2006 výstavné 
priestory Mestskej 
galérie v Trenčíne 
sprí-tomnila vernisáž 
21. výstavy 
„Stretnutie – Setkání“. 
Pred jej slávnostným 

otvo-rením 
prítomných návštev-

níkov naladilo kvarteto Základnej 
umeleckej školy v Trenčíne a potom už 
slovom privítal všetkých hostí 
a návštevníkov riaditeľ Trenčianskeho 
os-vetového strediska Mgr. Vladimír 
Zvalený, ktorý okrem iného povedal, 
že výstava pod prozaickým názvom 
Stretnutie – Setkání sa stala dlhodobo 
miestom prezentácie umeleckých diel 
popredných amatérskych umelcov 
palety a foto-grafie z okresov Trenčín a Uherské Hradište za 
ročné obdobie. Poďakoval Mestu Trenčín, že prispením grantu 
umožnilo realizovať túto výstavu. K prítomným sa potom 
prihovoril spisovateľ Rudolf  Dobiáš, ktorý konštatoval, že 
„na svete je toľko krásy a lásky, preto je zbytočné nezmyselne 
zomierať  a táto výstava je toho dôkazom“. K slovu sa dostal 
aj dlhodobý organizátor výstavy, hosť spoza hraníc Moravy 
Miroslav Potyka, ktorý predstavil diela vystavujúcich 
moravských umelcov. Umelcov trenčianskeho regiónu 
predstavila Jaroslava Tichá. Záver vernisáže výstavy patril 
skutočnému stretnutie priateľov z oboch strán hraníc. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 14.02.2006  

Mgr. J. Švikruha – Impresie z kúpeľov 

zľava – M. Potyka, R. Dobiáš, J. Tichá, Mgr. V. Zvalený 
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Pomocná evidencia 69/3/06 
 
Dňa 13 .februára 2006 sa stretol primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler s predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií, 
spolkov, agentúr i samostatne vystupujúcimi umelcami.  
Primátor hostí informoval o zámere s priestormi bývalého kina 
Metro. Mesto Trenčín komunikuje s manaž-mentom 
Slovenskej sporiteľne a.s. o odkúpení týchto priestorov pre 
potreby menšinových kultúrnych žánrov, malých javiskových 
foriem a umeleckého kina pre náročného diváka. Členov 
trenčianskej kultúrnej obce zaujímala aj budúcnosť bývalého 
kina Hviezdy. Od štatutára mesta sa dozvedeli, že tento rok sa 
bude spracovávať projekt pre stavebné povolenie na 
rekonštrukciu objektu. Vzápätí ich vyzval ku spoločnej 
diskusii o projekte, aby sa včas zadefinovalo, akým kultúrnym 
účelom bude Hviezda po rekonštrukcii slúžiť. Na stretnutí sa 
diskutovalo aj o kultúrnych strediskách v jednotlivých častiach 
mesta. Podľa mienky primátora, odkedy sa dali do výpožičky, 
podstatne sa zlepšila ich programová ponuka. Pozitívne sa 
prejavil fakt, že ľuďom, ktorí priamo robia kultúru, sa uvoľnili 
ruky v prospech kultúrnych a spoločenských aktivít.  
Priaznivcov kvalitnej hudby príjemne prekvapila informácia, 
že Mesto Trenčín plánuje v tomto roku kúpu koncertného 
krídla, ktoré by vyriešilo dlhodobý problém mesta s kvalitným 
klavírom. Dočasne by mal nájsť svoje miesto v nových 
priestoroch základnej umeleckej školy, s najväčšou 
pravdepodobnosťou v Kasárňach SNP. Mesto Trenčín po 
prevzatí týchto priestorov tam okrem iného plánuje umiestniť 
do dokončenia rekonštrukcie Hviezdy mestskú koncertnú sieň.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 20.02.2006 
Pomocná evidencia 85/3/06 
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Hudobné divadlo 
v Trenčíne uviedlo na 
sviatok sv. Valentína          
14. februára 2006 Ma-
chiavelliho šťavnatú ko-
médiu Mandragora spolu 
so súťažou o nápoj lásky, 
ako prvé v roku 2006. 
Ďalším programom diva-
dla bude v apríli uvede-

nie bábkových pašií, v septembri príde na rad Stodolov Jožko 
Púčik, a potom v novembri divadelníci predstavia novú ko-
mickú dvojicu Don Quijote a Sancho Panza. V predvianočnom 
období poteší priaznivcov muzikálu rozprávková Popoluška. 

Vlastné poznámky  
 
Štvorsálové kino Istropolis Cinema Center v obchodnom 

dome MAX v Trenčíne s celkovou kapacitou 668 miest večer 
dňa 16. februára 2006 konečne otvorili, keď predtým bolo už 
viacero upresňujúcich termínov, ale pre nedodanie techniky 
boli všetky zavádzajúce. Prvým premietaným filmom je kino 
hit Narnia – Lev, šatník a čarodejnica, ktorý zatiaľ trenčianski 
diváci nemali možnosť vidieť. Multikino začína v polud-
ňajších hodinách plnohodnotnú prevádzku. Počas víkendu 
budú predstavenia začínať ešte skôr. „V príjemnom prostredí 
s obrovskými plátnami a digitálnym zvukom, na kvalitných 
pohodlných sedadlách si budú môcť diváci vychutnať všetky 
premiérové kinohity, ktoré prinášajú distribučné spoločnosti 
do našich kín,“ informovala Denisa Doktoriková z Istropolis 
Cinema. Neskôr pribudne v komplexe kinosál aj kinokaviareň. 
Vstupné na premietania je 99 Sk, v pondelok je zľava na               
69 Sk. Spoločnosť Istropolis Cinema funguje na slovenskom 
trhu už od roku 1993. Doteraz sa zaoberala hlavne 
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prevádzkovaním jednosálových kín. Od novembra 2005 
prevádzkuje osemsálové multikino v Polus City Center 
Bratislava. V decembri minulého roka otvorila viac sálové 
kino v nákupnom centre MAX v Poprade. Ďalšie budú 
postupne nasledovať v novootváraných nákupných centrách v 
Nitre, Banskej Bystrici a Žiline. 

TASR 17.02.2006 
 
Nadšené standing ovation ukončilo koncert Diabolských 

huslí a ich hostí, ktorý sa konal v stredu 15. februára 2006 
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených Slovenskej 
republiky. Aj napriek vysokému vstupnému a olympijskému 
hokejovému zápasu Slovensko - Rusko bol vypredaný do 
posledného miesta. Nikto z prítomných divákov však svoje 
peniaze neoľutoval. O skutočne impozantný úvod večerného 
koncertu sa postarala svetelná show za zvukov bubnov a 
činelov, po ktorej sa z umelej hmly na pódiu vynorili 
Diabolské husle a koncert otvorili slávnym Šabľovým tancom 
z opery Gajané od Arama Chačaturiana. Po ňom nasledovali 
ďalšie dve skladby tohto svetoznámeho arménskeho autora. 
Najočakávanejšími skladbami koncertu však boli 
predovšetkým úpravy ohnivého cigánskeho folklóru, ktorý 
orchester interpretuje s neobyčajnou virtuozitou, čo 
trenčianske publikum oceňovalo búrlivým potleskom. Medzi 
sólistami sa okrem kapelníka Jána Berkyho-Mrenicu 
mladšieho, zaskvel aj cimbalista Ernest Šarközi a hráč na 
klarinet a tárogató Zoltán Grunza. Príťažlivosť koncertu však 
nespočívala iba v bravúrnom vystúpení orchestra, ale v aj v 
jeho atraktívnych hosťoch - opernom spevákovi Petrovi 
Dvorskom a vynikajúcej speváčke Lucii Bílej, ktorá do bloku 
štyroch piesní zaradila aj Gershwinovu Summertime. Asi 
najväčším prekvapením večera však bolo vynikajúce 
vystúpenie flamencovej tanečníčky Bettiny Castano a jej 
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doprovodnej skupiny, ktorú tvoria dvaja gitaristi, spevák a 
tanečník. Temperamentná vášnivá španielska hudba a tanec si 
bez výnimky podmanil vďačné trenčianske publikum hneď po 
prvom čísle. K vrcholom vystúpenia Bettiny Castano patril 
tanec na Cigánsky plač, pri ktorom ju doprevádzali Diabolské 
husle spolu s gitaristami. Dvojhodinový strhujúci koncert 
priniesol Trenčanom hudobný zážitok, na aký sa tak skoro 
nezabúda. 

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 90/1/06 
 
V trenčianskom klube Lúč od pondelka 13. februára 2006 

vystavovala 20-ročná neprofesionálna výtvarníčka z Lubiny 
Linda Chovancová. Jej maľby možno mnohých vyľakali či 
pobúrili. V úplnom kontraste s jej krehkou mladistvou krásou 
kričí z jej obrazov zúfalstvo, strach a depresia. Textilný dizajn, 
ktorý Linda vyštudovala na Strednej priemyselnej škole 
odevnej, považuje iba za odrazový mostík k svojej umeleckej 
dráhe. Vlaňajší pokus študovať filmovú animáciu v Zlíne 
nevyšiel, no prihlášku na umeleckú vysokú školu si Linda 
podala i tento rok. Zatiaľ je skôr samorastom, ktorému 
nemožno uprieť dávku talentu. Charakteristickým pre jej 
maľby sú trpiace ženské telá, ktoré Linda často spája s 
mužskými hlavami. Figúram deformuje nosy, čím podvedome 
do diel prenáša zážitok na úraz z detstva, ktorý poznačil jej 
tvár. Mladá maliarka v Lúči prezentovala aj svoju šokujúcu 
maturitnú prácu na tému „Depresia“, ktorá zachytáva embryo 
v bruchu matky v rôznych, niekedy až hororových podobách. 
Depresia abstraktných výjavov plynie z maliarkinho vnútra. 
Do malieb sa snaží prevteliť nielen svoje pocity, ale i 
myšlienky svojej generácie. V takomto kontexte je ošklivosť 
iba póza, pod ktorou sa zrejme skrýva provokujúci a 
rebelujúci mladý človek. Ako sama priznáva, z ponurých tém 
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ju pomaly lieči jej vek. Linda Chovancová nemá vzor a vo 
svojom výraze sa stále iba hľadá. Absolventka základnej 
umeleckej školy si zaumienila tvrdou prácou preraziť v 
umeleckom svete.  

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 86/1/06 

 
 

S pohármi koly a pukancami v rukách prichádzali prví 
návštevníci otestovať nové štvorsálové kino v obchodno-

zábavnom centre 
MAX v Trenčíne 
počas prvého pre-
vádzkového ví-
kendu. Trenčian-
skej verejnosti sa 
uviedlo vo štvrtok 
16. februára 2006 
o 18. h kino hitom 
„Narnia“, „Lev, 
šatník a čarodej-
nica“. Návštev-

nosť v prvý deň premietania bola zábehová. Trocha  ju po-
kazilo hokejové stretnutie, ale počas víkendu už bola náv-
števnosť pomerne slušná, tak zhodnotil Richard Kliment zo 
spoločnosti Istropolis Cinema, prevádzkovateľ kín v Maxe. 
Premiérový film hrali vo všetkých sálach, hoci dve menšie 
ešte neboli celkom dokončené. Ku kompletnému vybaveniu 
multikina pribudne neskôr kinokaviareň. Komplex štyroch 
kinosál ponúka celkovo takmer 700 miest (od 96 v najmenšej 
po 274 v najväčšej sále). Každá sála je vybavená obrovským 
plátnom. Premietacie zariadenia sú v najnovšej verzii, 
zvuková technika ponúka dokonalý priestorový zvuk v 
najvyššej digitálnej kvalite. Podľa Klimenta bude kino pre-

Vstup do kina v obchodno-zábavnom centre MAX 
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mietať v týždni po 15. h, cez víkend aj skôr. Posledné pred-
stavenie začnú o 21. h. Vstupné na premietania je jednotné 99 
Sk, v pondelok je zľava na 69 Sk. 

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 86/2/06 

 
Dňa 16. februára 2006 sa uskutočnila prednáška PhDr. Ma-

riána Zemeneho „Vývoj mestského opevnenia v Trenčíne“. 
V jeho úvode vystúpilo sexteto 
zložené z hudobníkov Trenčian-
skeho komorného orchestra a po 
privítaní riaditeľkou Trenčianske-
ho múzea Katarínou Babičovou 
a vedúcou Útvaru marketingu 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Renátou Kaščákovou prednáša-
júceho uviedol PhDr. Milan Šiš-
miš. Z jeho informácie sa poslu-
cháči prednášky dozvedeli, že 
tento rodák z Trenčianskej Teplej, 

v minulosti študent gymnázia v Trenčíne a dnes  žijúci v Nitre, 
úspešne vo svojich dielach priblížil výsledky svojej vedeckého 
bádania práve o Trenčíne. No a potom už v hodinovej pred-
náške PhDr. Marián Zemene priblížil poslanie a udržiavanie 
mestského opevnenia v Trenčíne v minulosti, či jeho postupné 
chátranie, keď stratilo svoj ochranný význam rozvojom 
strelných zbraní. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 24. februára 2006 sa v trenčianskom Piano clube pred-

stavila kontroverzná piešťanská hip-hopová a rapová skupina 
Kontrafakt. Jej korene siahajú do prvej polovice 90-tych rokov 
minulého storočia. Jej mediálny prelom nastal v roku 2003 po 
zaradení videoklipu „Dáva mi“ do vysielania komerčných 

PhDr. Marián Zemene 
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televíznych staníc. V roku 2004 kapela vydala debutový al-
bum E.R.A., v tom istom roku získala cenu Musicbox Awards 
2004 pre najúspešnejšiu slovenskú skupinu. Trenčiansky 
koncert Kontrafaktu začal presne o pol noci a trval 45 minút. 
Za tú dobu raperi Rytmus a Ego stihli prekonať svetový rekord 
v používaní vulgarizmov, čo však skalným fanúšikom skupiny 
ani v najmenšom neprekážalo a s radosťou prijímali výzvy na 
zapájanie sa do odpovedačiek na repliky z pódia. Bolo až 
úsmevné sledovať, ako ľahko sa inokedy umiernené teena-
gerské stredoškolské publikum necháva strhávať postpu-
bertálnou obscénnou šou kapely. Kontrafaktu však nemožno 
vytknúť nedostatok profesionality. Kapela šľape ako dobre 
vyladený stroj, raperi ovládajú svoje remeslo naozaj výni-
močne, Discjokey Aneš pracuje s gramofónmi a zvukovou 
technikou s majstrovskou dokonalosťou, aj keď by to občas 
chcelo viac nápaditosti, aby nehrali stále „tú istú pesničku“. 

Trenčianske noviny 02.03.2006  
Pomocná evidencia 99/4/06 

 
Dňa 27. februára 2006 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler za prítomnosti vedúceho Útvaru kultúry 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Petra Kocnára 
a tajomníčky zboru pre občianske záležitosti Bc. Eleny 

Gabajovej stredo-
školskú profesorku 
Gymnázia Ľ. Štúra 
v Trenčíne a ume-
leckú vedúcu fol-
klórneho súboru 
Trenčan Eleonóru 
Kubalovú pri prí-
ležitosti jej život-
ného jubilea 85 ro-
kov. Pri tejto príle-
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žitosti zaspomínala práve na začiatky, ktoré ju viedli 
k založeniu folklórneho súboru Trenčan. „Motívov, resp. 
inšpirácií k založeniu folklórneho súboru Trenčan bolo viac. 
Boli to v roku 1946 pódiové vystúpenia stredoškolskej 
mládeže v Zlíne, v roku 1948 Poľnohospodárska výstava 
v Prahe, kde vystupovala Živena – predchodca dnešnej 
Lúčnice a veľa iných súborov. Medzi nimi ma zaujala najmä 
folklórna skupina Kubran, známa z nášho regiónu. Boli to aj 
prvé školenia ľudového tanca, rytmiky a gymnastiky poria-
dané Maticou Slovenskou, na ktorých som získala prvé hlbšie 
poznatky o ľudovom tanci. Trenčianske gymnázium malo 
v školskom roku 1948/49 družbu s gymnáziom v Tábore. Po 
návšteve gymnazistov z Tábora sa potrebovali aj naši študenti 
predviesť s kultúrnym programom u nich, preto si nacvičili 
niekoľko ľudových tancov. Keďže som v tom období pôsobila 
na trenčianskom gymnáziu ako profesorka  telesnej výchovy 
a zemepisu, požiadali ma na jeseň 1949 aby som sa ich ujala 
a odvtedy so súborom pracujem. Tento návrh podporilo aj 
vedenie školy už i preto, lebo mladí ľudia v tomto období boli 
pre nácviky nezvyčajne zapálení, úžasne motivovaní, chceli 
veľa dobrého vytvoriť. Na nácvik sme mali k dispozícii 
školskú telocvičňu. Prvé nacvičené čísla sme prezentovali 
najmä v blízkom okolí Trenčína, ale už v prvom roku exis-
tencie súboru sme sa 
prepracovali až do ce-
loštátneho kola súťaže 
tvorivosti mládeže, na 
ktorom sme získali 2. 
miesto, čo bol pre za-
čínajúci súbor veľký 
úspech. Súbor Trenčan 
sa po prvýkrát objavil 
na vystúpeniach v za-
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hraničí v roku 1953, na Svetovom festivale mládeže 
a študentstva v Bukurešti, kde ako jeho hosť mal obrovský 
úspech. V roku 1957 bol vybratý i na ďalší festival do 
Moskvy, kde v medzinárodnej tanečnej súťaži získal bronzovú 
medailu s titulom laureát Svetového festivalu mládeže a štu-
dentstva. „Neskôr sme mali možnosť ukázať umenie tren-
čianskeho regiónu i v západnej Európe a doteraz súbor absol-
voval v zahraničí viac ako 550 predstavení v 25 krajinách 
Európy, Ázie  a Afriky“. Keďže je Trenčan študentským 
súborom, každým rokom po maturite sa časť študentov 
odchádza a namiesto nich nastupujú náhradníci. Zdanlivý 
problém zohratosti a harmónie sa ctižiadostivosťou študentov 
nácvikmi za určité obdobie sa tento nedostatok odstráni. Teší 
to, že sa do súboru Trenčan hlásia deti, ktoré skončili svoje 
aktivity v trenčianskych folklórnych súboroch Radosť 
a Kornička, u ktorých sú vypestované pohybové návyky 
i hudobné a rytmické cítenie. No do súboru sa hlásia deti, 
ktoré takúto prípravu nemajú, ale majú chuť, vôľu a dobrú 
výdrž, tak sa prípadné rozdiely postupne vyrovnajú. Členovia 
folklórneho súboru Trenčan po ukončení svojej aktívnej 
činnosti v Trenčane našli svoje uplatnenie v rôznych vyso-
koškolských súboroch Gymnik, Lúčnica, Technik a ďalšie. 
Veľa z tých, ktorí pôsobili v Trenčane však nezostalo len pri 
tancovaní, hraní a spievaní,  ale stali sa z nich po skončení 
vysokých škôl úspešní a všeobecne uznávaní odborníci 
v rôznych odboroch. Viacerí pracujú aj v jednotlivých 
oblastiach ľudovej kultúry. Veľa z nich sa tiež venuje vo 
vlastných folklórnych súboroch deťom a mládeži a ako vedúci 
a pedagógovia tak odovzdávajú ďalším generáciam svoj vzťah 
k ľudovému umeniu, ktorý si vytvorili práve v Trenčane.“ Na 
záver výpovede sa osemdesiatpäť ročná pani Eleonóra 
Kubalová priznala, že ešte aj dnes prichádza dvakrát do týždňa 
na nácvik členov súboru Trenčan, a dozerá na jeho priebeh. 
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S tým cvičením je to horšie, lebo telocvikárom najčastejšie 
odchádzajú nohy, ale myseľ je svieža, má ešte veľa plánov.  

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 16.03.2006  

 
Viete, kde vo februári kvitnú mandľovníky? Kde práve 

teraz dozrievajú pomaranče, mandarínky či citróny? Keby ste 
túto otázku dali deťom z trenčianskeho folklórneho súboru 
Kornička, bez zaváhania by vám odpovedali, no predsa na 
Sicílii ! Vedia to preto, lebo to videli na vlastné oči a sami ich 
aj ochutnali. Veď len pred týždňom sa vrátili z medzi-
národného folklórneho festivalu „I Bambini del mondo “, 
ktorý sa konal začiatkom februára 2006 v sicílskom meste 
Agrigento na brehu Stredozemného mora. Festival detských 
folklórnych súborov z celého sveta sa tu konal už po šiestykrát 
ako súčasť 61. ročníka veľkej Slávnosti mandľovníkového 
kvetu „Sagra del mandorlo in ore“. Okrem detí z Korničky 

,ktorí patrili 
k najmladším 

účastníkom fes-
tivalu, prijali 
pozvanie orga-
nizátorov ďalšie 
detské súbory - 

Rumunska, 
Ukrajiny, Tuvy 
z južnej Sibíri a 
z Japonska. Na 
spoločných vys-

túpeniach ich dopĺňali deti zo šiestich domácich sicílskych 
súborov. Miesto konania festivalu – Agrigento je správnym 
centrom rovnomennej provincie. Jeho história siaha až do 
6.storočia pred n. l. a vrchol svojej slávy dosiahlo z vlády 
tyrana Empedokla. Zlatú éru, počas ktorej žilo v rozkvi-

Vatikán – Námestie sv. Petra 
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tajúcom meste údajne až 200 tisíc obyvateľov, dnes pripo-
mínajú pozostatky siedmich dórskych chrámov vo Valle dei 
Templi (Údolie chrámov). Svojou rozlohou a mierou 
zachovalosti patrí dnes Údolie k najbohatším zoskupeniam 
gréckych chrámov na svete. Práve údolím dýchajúcim 
stáročiami viedol jeden z festivalových sprievodov, ktorý 
nesporne patril k najväčším zážitkom detí na festivale. Medzi 
slnkom zaliatymi majestátnymi pozostatkami tisícročných 
chrámov sa miešali rytmy a melódie z rôznych kútov sveta. 
V tej hudobnej vrave sa nestratili ani autentické pesničky z 
Trenčína, Selca či Dubodiela v podaní spievajúcich muziantov 
a tanečníkov z Korničky. Krojované sprievody využívajú 
organizátori zahraničných festivalov ako účinný spôsob 
pozvánky na hlavné večerné predstavenia. Tak si ich aj v 
Agrigente na hlavnej ulici Via Atenea, vedúcej naprieč celým 
centrom mesta, užili deti z Korničky ešte niekoľko, od rána až 
do obeda, ale aj od večera až takmer do polnoci. Do sýtosti si 
mohli vychutnať atmosféru opakovaných krátkych vystúpení 
pod holým sicílskym nebom za spontánneho potlesku náhod-
ných okoloidúcich i obyvateľov mesta, ktorí vyšli do ulíc s 
cieľom pozrieť sa na roztancované a rozospievané deti. Mnohé 
z nich, najmä tie mladšie, neraz prekvapila bezprostrednosť a 
srdečnosť miestnych obyvateľov, ktorí sa s krojovanými 
deťmi fotili a filmovali. Vyvrcholením programu detského 
festivalu „Deti sveta “ boli dve večerné predstavenia, najprv 
v modernom Kongresovom paláci a o deň neskôr v 
historickom Teatro Pirandello. Hľadiská oboch kultúrnych 
stánkov s kapacitou cez tisíc miest boli zaplnené do 
posledného sedadla. Na obrovských kompletne nasvietených a 
dobre ozvučených javiskách sa postupne v krátkych 10 až 15 
minútových blokoch predstavili všetky pozvané súbory. 
Napriek pokročilým, už takmer nočným hodinám, premohli 
deti z Korničky únavu a v oboch programoch sa vypäli 
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k maximálnym výkonom. S odhodlaním podmaniť si 
talianskeho diváka obstáli v silnej medzinárodnej konkurencii. 
Dôstojne tak reprezentovali nielen Trenčín, ale celé 
Slovensko. No nekonečné čakanie na spoločné závery 
neudržateľne privieralo viečka nie jednému malému kor-
ničkárovi. Po príchode na hotel by neváhali spadnúť do 
postele len tak, v kroji s klobúkom na hlave a so stužkami vo 
vlasoch. Nakoniec však všetci zvládli i posledné prezlečenie 
ťažkého festivalového dňa do pyžama. Po dvoch nabitých 
záverečných nociach súbor čakali ešte dve – tento raz strávené 
na sedadlách a v uličke autobusu. Veď cesta z talianskej 
Sicílie na Slovensko merala viac ako 2200 km! Aj pri striedaní 
dvoch šoférov bolo potrebné naplánovať jednu povinnú osem 
hodinovú prestávku. No práve vďaka nej dostali korničkári 
šancu pobudnúť na pár hodín vo večnom meste – v Ríme a 
poprechádzať sa ulicami odkrytých Pompejí, ktoré v roku 79 
n. l. pod nánosmi popola pochovala rozzúrená sopka Vezuv. 
Zo slnečného ostrova Sicília, kde vzduch voňal 
mandľovníkovými kvetmi, 
dozrievajúcimi citrusmi a 
kde ortuť teplomera stúpala 
nad 15 °C sa Kornička 
vrátila takmer po dvoch 
týždňoch domov, kde sa 
skoro nič nezmenilo, okrem 
toho, že snehu bolo dvakrát 
viac ako keď odchádzali. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 1. marca 2006 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáž výstavy insitného maliara a drevorezbára 
Jozefa Pavlíka. Bola to už jeho druhá samostatná výstava 
v Trenčíne. Jeho tvorbu priblížila vo svojom vystúpení 
Božena Juríčková, pracovníčka Záhorského múzea v Skalici. 

návšteva v Pompejách 
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Najprv sa venoval drevorezbárstvu a možno povedať veľmi 
úspešne, keď so svojimi dielami vystavoval na Veľvy-
slanectve Slovenskej republiky v Belehrade. V tomto prostredí 
sa stretol s insitným umením v Padine a Kovačici, ale oslovilo 
ho až po vážnom zranení ruky, po ktorej nasledovala  
operácia. Takto pred rezbárskym náčiním sa začala rysovať 
neistá perspektíva. Fascinácia naivného maliarstva Banátskej 
roviny vytrvalo rezonovali vyplniť zdravotný handicap. Na-
miesto rezbárskeho dláta vzal do rúk štetce, namiesto lipo-
vého kláta vzal do rúk 
maliarske plátno a so-
lolit, terpentín a fa-
rebné pasty. Fyzicky 
prístupnejšia realizá-
cia na ploche obrazu 
stáva sa rovnocenným 
priestorom sebarefle-
xie, miestom nového 
poznávania a seba-
poznávania. Insita sa 
stáva miestom neskrývaného nadšenia z tajomstiev kolorizmu, 
potešenie z vlastného tvorenia, tým aj umeleckého znovu-
zrodenia. Tento štýl mimo iných štýlov, prúdov a diskusií je 
miestom, v ktorom maľuje podľa svojej predstavy a nie 
základe optiky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 97/1/06, 108/2/06 
 
V stredu 1. marca 2006 bola Základná škola Trenčín, 

Východná ulica miestom, kde sa vyberali semifinalisti do 
regionálneho kola speváckych talentov mládeže Tren-
čianskeho kraja My Pop Star. Výberové kolo, do ktorého sa 
prihlásilo 62 školákov z Trenčína a jeho okolia, sa uskutočnilo 
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v Centre voľného času pri Základnej škole Trenčín, Východná 
ulica. Mladí speváci boli rozdelení do dvoch kategórií - mladší 
žiaci vo veku od 11 do 14 rokov, v ktorej bolo prihlásených 51 
žiakov a starší žiaci vo veku od 15 do 18 rokov, v ktorej bolo 
prihlásených iba 11 žiakov. O umiestnení v súťaži rozho-
dovala odborná porota pod vedením riaditeľa Základnej 
umeleckej školy v Považskej Bystrici Stanislava Kardoša. Do 
súťaže sa prihlásilo spolu cez 260 žiakov, z ktorých ale bolo 
iba 10 % chlapcov. Všetci speváci si mali možnosť vybrať po 
dve piesne, medzi ktorými dominovala slovenská tvorba 
najmä interpretovaná skupinou Gladiátor, spevákmi Zuzanou 
Smatanovou, Janou Kirschner i Paľom Haberom. Úroveň 
speváckeho umenia bola u prítomných detí skutočne vysoká a 
vybrať „hviezdnu rotu“ by bolo veru náročné. Do 
regionálneho kola súťaže postúpila z Trenčína Dagmar 
Kopáčiková.  

Trenčianske noviny 06.02.2006 
Pomocná evidencia 06.03.2006 

 
Dňa 3. marca 2006 sa uskutočnila v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne spoločná vernisáž k samostatným 
výstavám akademického maliara Milana Hnata a 
trenčianskeho výtvarníka - keramikára Jána Hubinského. 

Výstavu Milana 
Hnata otvorila a 
autorsky pripravila 
PhDr. Alena Hej-
lová. Milan Hnat je 
absolventom Vyso-
kej školy výtvar-
ných umení v Bra-
tislave a v súčas-
nosti pracuje ako 
odborný asistent na 

Milan Hnat :  Prídem ako zlodej III. 
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Katedre výtvarnej tvorby Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. Jeho výstavná kolekcia, umiestnená vo výstavných 
priestoroch na prvom poschodí, zahŕňa predovšetkým roz-
mernejšie plátna. Svoju výstavu nazval citátom z Biblie 
Prídem ako zlodej... Aj témy obrazov sú podľa slov autora 
voľne inšpirované biblickými predstavami o „posledných 
veciach“. Vyjadrené sú však súčasným výtvarným jazykom 
postaveným prevažne na plošnej grafickej skratke, 
pripomínajúce graffity sprejerov na omietkach či ornamenty a 
figúry známe z výtvarného prejavu juhoamerických Indiánov. 
Na otázku, či prílišná dekoratívnosť obrazov evokujúca re-
klamné výrazové prostriedky neprebije zamýšľaný obsah, nám 
Milan Hnát odpovedal: „Na tom je to postavené, že v jednom 
obraze spájam absolútne protikladné veci. Aj preto, že súčasný 
divák je zvyknutý obrazy vnímať ináč, ako za čias 
Rembrandta. Nemá čas na zložité veci. Je to podobné ako v 
hypermarkete - oči najskôr zaregistrujú najfarebnejšie, 
najvýraznejšie podnety. Málo kontrastné veci už akoby 
nevnímajú. Nejde mi však o samoúčelnosť. Pritiahnuť diváka 
je prvým predpokladom, aby začal rozmýšľať, čo moje obrazy 
vyjadrujú.“ Podkrovie galérie pa-
trilo výstave Jána Hubinského, naz-
vanej Písané hlinou. Výstavu Jána 
Hubinského návštevníkom pred-
stavila a autorsky pripravila PhDr. 
Elena Porubänová. Ako povedala 
autor nepatrí k akademicky vzde-
laným výtvarníkom, jeho tvorbe 
však nechýba iskra, originálne ná-
pady, ani potrebná remeselná zruč-
nosť. Vystavené keramické objekty, 
figúry, ale aj čajníky, dózy a vázy 
sú charakteristické nezameniteľným 

Ján Hubínsky :  A urobili capa záhradníkom 
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vtipom, humorom a oslobodzujúcou iróniou. Trojrozmerné 
figurálne kompozície nachádzajú svoje dvojrozmerné od-
povede v kresbách, niektoré keramické objekty sú zasa akoby 
zhmotnenými kreslenými vtipmi bez slov. V centre expozície 
nájdeme aj jemne provokujúcu priestorovú inštaláciu postavy 
s „tieňom“ z kamienkov, ktoré priamo provokujú k interakcii 
návštevníka, aby z kamienkov vyskladal svoju vlastnú 
predstavu. Ján Hubinský hovorí, že sa so svojimi dielami len 
hrá. Keď sa pokúšal tvoriť, bolo to o ničom. Zistil, že na 
vážnu tvorbu a na zarábanie peňazí človek musí ísť úplne 
inak. Keď sa chcú robiť takéto veci, ako sú na výstave, 
jednoducho sa treba hrať. Spájať dokopy hru a zarábanie je o 
ničom. Je šťastný, keď inštalácia osloví diváka. Čakáte, že 
divák bude dávať pozor, aby do kamienkov nezakopol, ale aj 
jeho to odrazu tak nadchne a potrebuje sa s tým hrať. 
Príjemným spestrením vernisáže bolo vystúpenie mladého 
trenčianskeho violončelistu Libora Kociána, študenta Vyso-
kej školy múzických umení v Bratislave.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 06.03.2006 
Pomocná evidencia 93/1/06, 94/1/06, 112/1/06 

 
Pokým si trenčianske jazzumilovné publikum v decentnom 

Piano clube vychutnávalo decentný jazz bratislavského Vlado 
Vizár Jazz Quartetu so speváčkou Zuzanou Vlčekovou, v 
klube Lúč sa stretli priaznivci nezávislej hudobnej scény na 
dlho očakávanom koncerte maďarskej alternatívnej legendy 
Trottel. Kapela z Budapešti nie je trenčianskemu publiku 
neznáma. V roku 2000 si zahrala na Pohode a o tri roky neskôr 
v Kine Hviezda. Jej začiatky siahajú do roku 1985, od roku 
1989 skupina koncertuje a vydáva albumy. Odvtedy odohrala 
okolo 500 koncertov v Maďarsku i zahraničí, vystúpila na 
väčšine významných európskych festivalov a vydala 9 albu-
mov. Aktuálny koncertný program, s ktorým sa v sobotu                
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4. marca 2006 predstavila v Trenčíne, nadväzuje na jej CD 
Stereodream Experience, vydané v roku 2002. Maďarskí 
hudobníci svoju hudbu označujú krkolomným názvom 
experimental jazz punk psychedelic underground etno core, z 
čoho je zrejmé, že ide o fúziu rôznych hudobných štýlov 
pretavených na vlastný obraz do podoby progresívnej tanečnej 
hudby. Súčasné 5-členné obsadenie kapely odohralo strhujúci 
koncert plný nespútanej energie, ktorý prekonal všetky 
očakávania. Vo zvuku kapely dominovala kombinácia živej 
rytmiky bicích nástrojov Gábora Mihalicsa a basgitary 
zakladateľa kapely Tamása Rupaszova a naprogramovaných 
syntetizátorových sekvencií podfarbených zvukomalebnými 
plochami klávesových nástrojov. Nad tým sa klenuli 
sugestívne melodické linky etnojazzového saxofónu mladej 
hudobníčky Rity Kardos a elektrickej gitary. Hlavnou 
postavou kapely bol spevák, rapper a huslista Američan Todd 
Williams, ktorý od roku 1992 žije vo východnej Európe a k 
Trottel sa pridal pred piatimi rokmi. On je tým pravým 
frontmanom udržiavajúcim kapelu i publikum v maximálnom 
nasadení a vzájomnej výmene energií gradujúcej k záverečnej 
extáze, v čom mu úspešne sekundoval Kaktusz, gitarista, 
klávesák a hráč na didgeridoo. O tom, že hudobníci i 
fanúšikovia splynuli v jeden pulzujúci organizmus, svedčia aj 
dva návraty kapely na pódium a prídavky, pri ktorých 
vzájomná inšpirácia a nadšenie na pódiu a v publiku boli 
nedeliteľné! Úlohy predskokana sa úspešne zhostilo tren-
čianske bigbítové trio Ľubor Martin Mikrostar s frontmanom 
Ľuborom Benkovičom, bývalým textárom Bez ladu a skladu, 
skvelým 16-ročným bubeníkom Martinom Kodom a bas-
gitaristom Martinom Skovajsom.  

Trenčianske noviny 27.02.2006, 06.03.2006, 06.03.2006 
Pomocná evidencia 99/2/06, 110/1/06 
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Trenčianska nadácia v roku 2006 vydala v poradí tretiu sadu 
pohľadníc Fotografie Jána Halašu, čím nadviazala na 
aktivitu Trenčianskeho neformálneho združenia, ktoré v roku 
2000 vydala sadu reprodukovaných fotografií pod názvom 
Trenčín očami Marie Holoubkovej. V edícii Trenčianskej 
nadácie v minulom období vyšli reprodukcie fotografií Maxa 
Sterna a pohľadnice s výtvarnými prácami trenčianskych 
výtvarníkov a žiakov trenčianskych škôl pod názvom Môj 
Trenčín – môj hrad. Výber 12-tich fotografií tvorí iba veľmi 
malú časť jeho rôznorodej činnosti. Trenčiansky lekárnik 
PhMr. Ján Halaša (1893 – 1981) bol autorom viacerých 
vlastivedných publikácií a turistických sprievodcov. Založil 
Fotoskupinu Klub slovenských turistov a lyžiarov, ktorá 
združovala osobnosti nielen trenčianskej, ale i slovenskej 
fotografie vojnového a povojnového obdobia.  

Trenčianske noviny 06.03.2006  
 
Viac ako dva a pol tisíc nadšených fanúšikov privítalo dňa 

9. marca 2006 v trenčianskej športovej hale československú 
spevácku legendu Mira Žbirku. V koncertnom programe 
zaznel výber z najúspešnejších pesničiek spevákovej 25-ročnej 
sólovej kariéry. Nechýbala medzi nimi ani nestarnúca Balada 
o poľných vtákoch a Atlantída, navrch pridal aj slávnu 
beatlesovskú Hey Jude. Keď zažijem taký koncert ako dnes v 
Trenčíne, nehanbím sa povedať, že som šťastný.  

Trenčianske noviny 13.03.2006  
 
Dňa 16. marca 2006 Trenčianske múzeum bolo miestom 

vernisáže výstavy fotografií dvojici trenčianskych fotografov 
Jána Hajducha a jeho syna Petra Hajducha. Výstava svojím 
spôsobom si pripomenulo 100. výročie narodenia významného 
slovenského fotografa, trenčianskeho rodáka Jána Hajducha  a  
jeho rozsiahlej tvorbe. Ján Hajduch patril do skupiny 
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fotografov, ktorý tvoril spolu s neza-
budnuteľným PhMr. Jánom Halašom. 
I súčasný umelecký fotograf tren-
čiansky rodák Ján Kállay vo svojej 
autobiografii spomína ako ho Ján 
Hajduch zaúčal do vyvolávania foto-
grafií. Výber z množstva negatívov a 
sklených platní pripravil jeho syn Peter, 
ktorý na základe tematických celkov 
vyčlenil doposiaľ menej známe fotografie. Na výstave ne 
chýbali zábery Trenčína z 30-tych a 40-tych rokov minulého 
storočia, pohľady na Váh s plťami a pltníkmi, ani fotografie so 
sociálnou tematikou. Výstavná kolekcia z tvorby Petra Haj-
ducha, ktorý v minulom roku oslavoval 65. výročie životného 
jubilea, priniesla fotografické impresie z potuliek po Japonsku 
z roku 1983, cyklus fotografií o Leningrade, alebo unikátne 
reportážne zábery z búrania berlínskeho múra. Rozšíril 
publikáciu „Slovenské hrady“, ktorú vydal v dávnej minulosti 
jeho otec. 

Trenčianske noviny 13.03.2006  
Pomocná evidencia 105/1/06, 135/1/06 
 

Dňa 16. mája 2006 usporiadala 
Stredná umelecká škola v Trenčíne 
vernisáž výstavy pod názvom „Zmena 
mena“, ktorou bývalá Stredná prie-
myselná škola odevná v Trenčíne ši-
rokej verejnosti pripomenula zmenu 
svojho názvom v závere roku 2005. Pri 
tejto príležitosti riaditeľka školy Mgr. 
Mária Vilkovská konštatovala, že 
„zmena mena nastala 1. januára 2006, 
kedy sme sa rozlúčili so Strednou 
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priemyselnou školou Trenčín a prijali sme nový názov Stredná 
umelecká škola Trenčín. Zmena, ktorú si dnes pripomíname 
nenastala zo dňa na deň. Obsahová zmena sa však stále tvorí, 
transformácia študijných odborov stále prebieha. Od roku 
1987 postupne prevládli na škole umelecké študijné odbory, 
ktorých je päť :  odevný dizajn, scénický kostýmový dizajn, 
fotografický dizajn, propagačné výtvarníctvo a propa-
gačná grafika. Ostatné technické študijné odbory sú tri -  
odevníctvo, technické a informatické služby v odevníctve a 
grafické  systémy v odevníctve. Premenovaním Strednej 
priemyselnej školy na Strednú umeleckú školu sa zreálnil 
súčasný stav a škola sa zviditeľnila na vzdelávacom trhu. 
Ocenenie medzinárodnej certifikácie IES 12. mája 2003, 
zvýšilo možnosť uplatňovania absolventov školy na 
európskom trhu práce. Získaný rating hodnotí školu ako 
kvalitnú vzdelávaciu organizáciu na veľmi dobrej profe-
sionálnej úrovni. Pri príležitosti zmeny mena školy sa usku-
točnila vernisáž výstavy 17 pedagógov výtvarných umelec-
kých predmetov školy.  

Pomocná evidencia 106/1/06 
Na piatok 17. marca 2006 pripravil trenčiansky Piano club 

trojkoncert Blue night, ktorý potešil všetkých fanúšikov 
kvalitnej bluesovej a jazzovej hudby. Hlavnou hviezdou 
večera bol fenomenálny bratislavský harmonikár Erich Boboš 
Procházka so svojou kapelou Frozen Dozen. Tento uznávaný 
virtuóz fúkacej harmoniky patrí k vyhľadávaným koncertným 
a štúdiovým hudobníkom. Podieľal sa na viac ako 100 
štúdiových projektoch, preto ho možno počuť z albumov Petra 
Lipu, Richarda Müllera, Andreja Šebana, Pavla Hammela, 
skupiny Vidiek a podobne. V roku 2004 získal výročnú cenu 
Aurel za najlepší inštrumentálny výkon, na rovnakú cenu je 
nominovaný aj v tomto roku. Bluesový večer odštartoval 
domáci Aurelius Q, na záver vystúpil Blue Hajšo Band. 
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Trenčianske noviny 13.03.2006 
 

Verejná knižnica Michala Rešetku usporiadala sériu 
podujatí v rámci „Týždňa slovenských 
knižníc“. Na podujatí „Malý recitátor“ sa 
prezentovali s prednesom básní deti z tren-
čianskych materských škôl. Deti základných 
škôl mali svoje stretnutie v Kultúrnom 
stredisku Dlhé Hony, kde v literárno-

výtvarnom kvíze súťažili o rozprávke H. CH. Andersena 
„Dcéra Močiarneho kráľa“. Zaujímavými boli besedy s tren-
čianskou poetkou Jankou Fabovou o knihe „Mesto v srdci“ 
a jej vzťahu k Trenčínu a Kubre a spisovateľom Jaroslavom 
Rezníkom spojenou s prezentáciou jeho 
najnovšej knihy pre deti „Rozprávky 
o Mladuškovi“. Týždeň slovenských 
knižníc bol spojený s oslavami 10. vý-
ročia trenčianskeho literárneho klubu 
Omega, na ktorom sa stretli členovia 
literárnych klubov Trenčianskeho kraja 
so spisovateľmi Ondrejom Čiliakom, 
Rudolfom Dobiášom, Igorom Hochelom, Jaroslavom 
Rezníkom a vydavateľom Kolomanom Kertészom Bagalom. 
Vyvrcholením sa stalo kreatívne, hravé, interaktívne medzi-
národné podujatie s bohatým celonočným programom a cha-
tovaním detí z 380 prihlásených knižníc pod názvom „Noc 
s Andersenom“ na  oslavu H.CH. Andersena.  

Pomocná evidencia 120/1/06 
 
Medzi najmenšie výtvarné diela úspešne propagujúce mesto 

Trenčín a trenčiansky región patria aj poštové známky, obálky 
prvého dňa vydania poštovej známky a príležitostné pečiatky. 
Podľa štatistiky, ktorú si vedie známy filatelista Jozef Korený 
od roku 1993 bolo vydaných 22 známok s výtvarnými 
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motívmi miest, osobností alebo historických udalostí 
viažucich sa na trenčiansky región. Medzi ne patria aj také 
výtvarné skvosty, ako napríklad známka s portrétom Ľudovíta 
Štúra, ocenená 3. miestom na súťaži Grand Prix De 
L´Exposition WIPA o najkrajšiu známku sveta vo Viedni v 
roku 1995, najkrajšia známka sveta z roku 2003 s motívom 
obrazu Ladislava Medňanského „Za humnami“ alebo známka 
zobrazujúca rímsky nápis z roku 179 na trenčianskej hradnej 
skale, ktorá získala cenu ministra dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky ako najkrajšia známka 
roku. Jej autor, akademický maliar Marián Čapek zo Žiliny, 
zároveň získal cenu za najlepší výtvarný návrh na známku. 
Výtvarne hodnotné sú aj známky s portrétmi Milana 
Rastislava Štefánika, kardinála Alexandra Rudnaya, ale aj 
motívom obrazu Malatina od Miloša Alexandra Bazovského. 
Poštové známky tak neplnia iba funkciu poplatku za služby pri 
preprave listových a balíkových zásielok doma i do zahraničia, 
ale zároveň sú nezastupiteľnými obrazovými vyslancami 
informujúcimi o významných udalostiach, miestach, či 
osobnostiach z histórie a súčasnosti Slovenska.  

Trenčianske noviny 13.03.2006  
Pomocná evidencia 123/1/06 
 
V stredu dňa 15. marca 2006 sa vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne stretli študenti so spisovateľkou 
Máriou Pomajbovou. Toto stretnutie prevažne ženského pu-
blika zloženého zo žiakov 7. ročníka Základnej školy Trenčín, 

Hodžova ulica a maturantiek z Stredného od-
borného učilišťa železničného v Trenčíne bolo 
jedným z mnohých stretnutí v rámci Mesiaca 
knihy. Spisovateľka Mária Pomajbová je 
autorkou kníh Ženská duša pod lupou a Láska 

za sklom, v ktorých sa venuje skúmaniu vzťahov mužov a 
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žien. Počas hodinovej besedy sa pokúsila načrtnúť hlavné 
príčiny komplikácií vo vzťahoch, pričom jedným z hlavných 
dôvodov zlyhaní je podľa nej nepripravenosť mladých dievčat 
na vzťah s druhým pohlavím. Riešenie vidí autorka v zdravom 
sebavedomí a úcte k partnerovi. Na otázku, či je feministka 
odpovedala prítomným zá-
porne. „Muž má byť hlavou 
rodiny a keď si to zaslúži, 
žena ho musí rešpektovať, 
no práve žena má tu moc 
udržať rodinu pokope. Ako 
sociálna pracovníčka pora-
denského referátu v Novom 
Meste nad Váhom sa často 
stretáva s problémovými vzťahmi, a tak sa o svoje skúsenosti 
chce podeliť. „Tieto besedy beriem ako spôsob prevencie,“  
vysvetlila spisovateľka. 

Trenčianske noviny  20.03.2006  
Pomocná evidencia 135/2/06 

 
Dňa 15. marca 2006 otvoril riaditeľ Trenčianskeho osve-

tového strediska Mgr. Vladimír Zvalený výstavu krajského 
kola 21. ročníka celoslo-
venskej výtvarnej súťaže 
pod názvom „Vesmír oča-
mi detí“, na ktorej sa pre-
zentovali so svojimi výt-
varnými prácami deti pred-
školského veku, žiakom zá-
kladných škôl a základných 
umeleckých škôl okresu 
Trenčín a Nové Mesto nad Veronika Kotrhová z Materskej školy Trenčín – Zlatovce  
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Váhom. Podujatie moderovala Mgr. Viera Varínska, ktorá 
oznámila výsledky súťaže v jednotlivých vekových 
kategóriach : 
- v kategórii materských škôl sa zúčastnilo súťaže 26 

materských škôl, ktoré do nej poslali 202 výtvarných prác. 
Z nich najvyššie ocenenie s postupom do celoslovenského 
kola získali : 
1. Veronika Kotrhová z Materskej školy Trenčín-Zlatovce 

za dielo „Vesmír“, 
2. Karol Osvald z Materskej školy Trenčín, Stromova ulica 

za dielo „Môj priateľ vo vesmíre“, 
3. Denis Solník z Materskej školy Kristíny Royovej 

Trenčín, Ulica Pod Sokolice za dielo „Keď k ním prídem 
na návštevu“ 

4. Christian Gavenda z Materskej školy Trenčín, Ulica 
Jána Halašu za dielo Na návšteve“, 

5. Vanesa Dunčková z Materskej školy Trenčín, 
Šafárikova ulica za dielo „Obor zo zelenej planéty“; 

- v kategórii základných škôl, žiaci 1. až 4. ročníka sa 
súťaže zúčastnilo 22 základných škôl, ktoré poslali do nej 
176 výtvarných prác. Z nich najvyššie ocenenie s postupom 
do celoslovenského kola získali : 
1. Nikola Polášová zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta, 
2. Monika Sedláčková zo Základnej školy Jána Lipského 

Trenčianske Stankovce za dielo „Priateľ z vesmíru“, 
3. Daniel Gago zo Základnej školy Michala Rešetku Horná 

Súča za dielo „Vesmírny pastier“ 
4. Michaela Tureková zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica za dielo „Natešení mimozemšťania“, 
5. Vladimír Mozola zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica za dielo „Mimozemšťania“; 
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- v kategórii základných škôl, žiaci 5. až 9. ročníka sa 
súťažilo zúčastnilo 19 základných škôl, ktoré do nej poslali 
151 výtvarných prác. Z nich najvyššie ocenenie s postupom 
do celoslovenského kola získali : 
1. Matúš Fábik z Materskej školy Základnej školy 

Trenčianska Turná za dielo Mliečna dráha“ 
2. Michaela Ježíšková zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica za dielo „Mimozemská rodina“, 
3. Krsitína Galisová, zo Základnej školy Trenčín, 

Bezručova ulica za dielo „Vesmírna prechádzka“, 
4. Lucia Ondrišáková, zo Základnej školy Michala 

Rešetku Horná Súča za dielo „Lunochod“, 
5. Patrik Varačka zo Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ulica za dielo „Na Mesiaci“;  
- v kategórii základných umeleckých škôl, žiaci 1. až 4. 

ročníka sa súťaže zúčastnili 3 základné umelecké školy, 
ktoré poslali do nej 42 výtvarných prác. Z nich najvyššie 
ocenenie s postupom do celoslovenského kola získali : 
1. Marián Gallo zo Súkromnej základnej umeleckej školy 

Adia Trenčín za dielo „Vesmírni priatelia“, 
2. Veronika Babrnáková zo Základnej umeleckej školy 

Kristíny Royovej  Trenčín za dielo „Kohútkovo“, 
3. Hana Štefánková zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy Adia Trenčín za dielo „Vo vesmíre“, 

4. Andrea Petrášová zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy Adia Trenčín za dielo „Život vo vesmíre“; 

- v kategórii základných umeleckých škôl, žiaci 5. až 9. 
ročníka sa súťaže zúčastnili 3 základné školy, ktoré poslali 
do nej 18 výtvarných prác. Z nich najvyššie ocenenie 
s postupom do celoslovenského kola získali : 
1. Lukáš Bažant zo Základnej umeleckej školy Kristíny 

Royovej  Trenčín za dielo „Domáci  miláčik na 11.“ 
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2. Sabína Fabianová zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy Adia Trenčín za dielo „Vo vesmíre“, 

3. Roman Hlubina zo Súkromnej základnej umeleckej 
školy Adia Trenčín za dielo „Na cudzej planéte“ 

Vlastné poznámky 
 
Takmer desať rokov trvalo, kým sa na Trenčianskom hrade 

podarilo zreštaurovať vzácnu pred románsku rotundu a 
dostavať tak južnú časť Barborinho paláca. Celkové náklady 
predstavujú vyše 15 miliónov korún. Návštevníci sa do 
rotundy nedostanú, pretože to nie je stavba. Zachoval sa iba 
pôdorys v tvare štvorlístka, ktorý bol zreštaurovaný a 
prekrytý. Nasvietené múry bude môcť verejnosť obdivovať 
len zvonku. Model rotundy umiestnia v novej dvojpos-
chodovej dostavbe Barborinho paláca, ktorú chce múzeum 
využiť na zriadenie archeologickej expozície. Sprístupnená by 
mohla byť v mesiac máj 2006 a budú v nej vystavené nálezy z 
archeologického výskumu na hrade, ktoré ešte nikde neboli 
prezentované. Múry rotundy, ktorá je najstaršou stavbou na 
hrade, boli objavené pri archeologickom výskume v 70-tych 
rokoch. Dlhé obdobie bola prekrytá doskami. Práce na 
reštaurovaní sa začali v roku 1997. Rotunda pochádza možno 
už z 9. storočia, teda z veľkomoravského obdobia. K tejto veci 
povedala PhDr. Tamara Nešporová, že „v 11. storočí 
rotunda už rozhodne stála, pretože hroby v jej okolí, kam 
pochovávali príslušníkov šľachtického dvora, sú najneskôr z 
tohto obdobia. Rotunda na hrade je jedinečná práve svojim 
vnútorným interiérom, ktorý nemá analógiu nikde v strednej 
Európe. Rotunda slúžila na hrade niekoľko storočí, 
zlikvidovali ju pri výstavbe Barborinho paláca okolo roku 
1430“.  

www.aktuality.sk 
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Pri príležitosti Dňa učiteľov ôsmi učitelia výtvarného 
odboru Základnej umeleckej školy 
v Trenčíne ponúkli širokej verejnosti na 
svojej výstave, ktorej vernisáž sa konala 
vo výstavných priestoroch Mestskej 
galérie v Trenčíne dňa 24. marca 2006,  
svoje práce pod názvom „Naša paleta“. 
Touto výstavou ukázali, že popri svojej 
pedagogickej práci sa venujú voľnej 
maliarskej a grafickej tvorbe. Úvodné 
slovo k výstave predniesol Mgr. Jozef 
Švikruha. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 150/1/06 
 
Dňa 24. marca 2006 v trenčianskom Piano clube tento raz 

patril Bálu v štýle oldies. Viac ako dvesto fanúšikov nestar-
núcej rockandrollovej muziky potešila ostravská revivalová 
kapela Rock & Roll band Marcela Woodmana, milovníkov 
swingovej hudby a českých hitov z 50-tych a 60-tych rokov 
zabával Prozatímní orchestr Vladimíra Figara. Viacerí 
tancachtiví Trenčania sa na bál dostavili v slušivých dobových 
kostýmoch. O tom, že po celú noc vládla perfektná zábava 
svedčí aj to, že posledné tóny ohnivého rockandrollu dozneli 
okolo tretej hodiny ráno. 

Vlastné poznámky 
  
Dňa 27. marca 2006 Verejná knižnica 

Michala Rešetku v Trenčíne uskutočnila 
v rámci Týždňa knižníc podujatia pod 
názvom Malý recitátor, ktorého zúčastnili 
deti Materskej školy Trenčín, Ulica M. 
Nešporu, Materskej školy Trenčín, Šver-

Dana Erteľová – Neha  
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mova ulica a Materskej školy Trenčín, Kubranská cesta. 
Všetky deti sa prezentovali s prednesenými básničkami. Ich 
výkon oceňovali ostatné deti potleskom a zástupkyňa ria-
diteľky Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mária 
Špániková a vedúca oddelenia pre deti a mládež Verejnej 
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Darina Ďurčeková 
oceňovali čokoládovým príveskom. 

Vlastné poznámky 
 

V rámci Týždňa slovenských knižníc sa uskutočnilo vo 
Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne dňa 29. marca 
2006 stretnutie literárnych klubov Trenčianskeho kraja, aby si 
pripomenuli spoločne jubilejné 10. výročie Literárneho klubu 
Omega v Trenčíne. Podujatie bolo o to zaujímavejšie, pretože 
jeho hosťami boli spisovatelia Ondrej Čiliak, Rudolf Dobiáš, 

Igor Hochel a Jaroslav Rezník. Podujatie mode-
rovala zástupkyňa riaditeľky Verej-
nej knižnice Michala Rešetku 
v Trenčíne Mária Špániková. Po 
úvodných príhovoroch riaditeľky 
Verejnej knižnice Michala Rešetku 
v Trenčíne Mgr., Lýdie Brezovej 

a vedúcej odboru kultúry Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Marty Šajbidorovej sa predstavili pred-
sedovia literárnych klubov Marta Viteková z Nového Mesta 
nad Váhom, Prievidze, Ján Maršálek z Trenčína, ktorí infor-
movali o svojej literárnej tvorbe. Žiaľ zdá sa, povedal spiso-
vateľ Igor Hochel, že si mladí literáti z klubov čítajú texty len 
pre seba, chýbajú ich čitatelia. A nakoniec do vienka podujatia 
vstúpili prítomní spisovatelia, aby informovali o svojej tvorbe.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 03.04.2006 
Pomocná evidencia 142/1/06, 179/1/06 
 

ník 

Ing. Marta Šajbidorová 

Mgr. Lýdia Brezová 



 599 

Dňa 30. marca 2006 sa v rámci Týždňa 
slovenských knižníc uskutočnilo stretnutie 
s moderátorkou, redaktorkou a spisovateľkou 
Emmou Tekelyovou spojenej s besedou, pre-

dajom a autogramiádou  jej 
najnovšej knihy „Sláva na 
splátky“. V úvode podujatia 
vzácneho hosťa privítala ria-
diteľka knižnice Mgr. Lýdia 
Brezová. Životnú i spisovateľskú cestu 
hosťa priblížila pracovníčka knižnice Janka 
Poláková. No a potom už dostala slovo 

Emma Tekelyová, ktorá zoznámila prítomných so svojou 
životnou filozófiou, pohnútkach k písaniu, a prečo sama začal 
tvoriť.  Sama o tom povedala, že to z nej vychádza samé, tak 
ako muzikant chce vyjadriť svoje vlastné pocity hrou na 
hudobnou nástroji, alebo skladateľ svojou napísanou skladbou. 
Priestor dostalo aj publikum, ktoré ju zasypalo množstvom 
otázok, aby sa to - čo  dozvedelo, čo nebolo ešte zverejnené 
v médiach. 

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia , 143/1/06, 176/1/06, 178/2/06 

 
Pravdu povediac, že návštevou kurzu zdobenia vajíčok 

v Kultúrnom stredisku Trenčín – Kubra dňa 30. marca 2006 
som sledoval dve skutočnosti, jednak 
niečo odpozerať pre inšpiráciu a niečo z 
techniky, (odborníci tomu hovoria prie-
myselná špionáž) a jednak si odfoto-
grafovať zaujímavé exponáty z práve 
prebiehajúcej výstavy veľkonočných 
motívov. Najprv som sa však zastavil 
vo výstavnej miestnosti, kde na mini-
málne desiatich stoloch sa prezentovali 

Emma Tekelyová 
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malý a veľkým návštevníkom všakovaké predmety z veľko-
nočnou tematikou ako napríklad kraslice, výzdoba 
slávnostného stola, postavičky zo šúpolia, upečený veľko-
nočný baránok a podobne, ktoré pripravili občania z mestskej 
časti Trenčín – Kubra.  Pre menšie deti však boli najväčším 
lákadlom živé zajačiky a kuriatka, lebo práve pre mestské deti 
je tento živý artikel mimoriadne atraktívny. Po prehliadke 
výstavy som vstúpil do miestnosti zrušenej kuchyne po 
bývalej materskej škole, v ktorej lektorka práve postavila na 
zapnutý elektrický varič s hrniec vo vode namočenými šup-
kami z cibule, o ktorých povedala, že odvar je prirodzeným 
žltým farbivom na veľkonočné vajíčka. Pokiaľ sa šupky 
z cibule varili, lektorka zoznamovala dievčence i dospelé ženy 
a mňa jediného chlapa so základnými pracovnými postupmi 
a jednoduchými pracovnými nástrojmi ako sú rydlo, nožík, 
špendlík, vosk a podobne pri príprave veľkonočných kraslíc. 
Bolo to pre mňa úžasné byť pritom, ako sa pod šikovnými 
rukami lektorky menilo vajíčko na kraslicu. Tak v duchu som 
si dal otázku, že kto je táto šikovná lektorka, ktorá vie svojím 
zanieteným zaujíma-
vým slovom a svojou 
technikou vie tak zau-
jať svojich posluchá-
čov, že ani nedýchajú. 
Keďže pracovné nasa-
denie lektorky bolo tak 
pútavé pre poslucháčov 
kurzu, bolo mi ľúto ru-
šiť túto milú spoloč-
nosť mojimi otázkami. V ceste za odhalením tohto tajomstva 
nenápadne som si pozrel dno jedného prehľadného kontaj-
neru hotovej kraslice položenej na stole, zhotovenej lektorkou 
technikou nazvanej reliéfna batika, na ktorej bolo jej meno – 

mladá poslucháčka pozorne sleduje prácu lektorky 
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Bc. Mária Muráriková. Hneď som si vybavil v mysli, že to 
je tá šikovná a talentovaná pani, ktorá mesto Trenčín úspešne 
reprezentuje svojimi prekrásne vyrezávanými prácami 
z tekvíc, z uhoriek či iných prírodných materiálov na rôznych 
súťažiach a prehliadkach. 

Vlastné poznámky 
 
V noci z 31. marca na 1.apríla 2006 sa vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne ako aj v pobočkách v Opatovej 
n/V a v mestskej časti Juh uskutočnilo pre deti  medzinárodné 
podujatie Noc s Andersenom. Už od 17,00 hod. bolo počuť 

v knižnici detskú vravu a smiech, 
keď sa začala prezentácia  podu-
jatia a rodičia privádzali svoje 
deti na rozprávkovú noc. Vo 
Verejnej knižnici Michala Re-
šetku otvorili podujatie Alenka 
a Oskar z divadla Kolomaž, roz-
právkami od H. CH. Andersena. 
Po nich deti navštívil Osmijanko. 
Predstaviť mesto Trenčín a poz-
vať deti na prehliadku mestskej 
veže prišla vedúca Útvaru mar-
ketingu Mestského úradu v Tren-
číne Mgr. Renáta Kaščáková v 

rámci projektu „ Trenčín – mesto za hradbami“. Deti odpo-
vedali na jej otázky a po jej pozvaní sa začali chystať na 
dobrodružnú večernú cestu mestom, spojenú s výstupom na 
mestskú vežu. Na dvore knižnice najskôr zasadili spoločne 
lipu Andersenku a potom už rýchlo nočným mestom vystúpili 
na vežu. Po jej prehliadke už na deti čakal na Štúrovom 
námestí vodník Valentín, ktorému odovzdali v klobúku svoje 
najtajnejšie priania. Po príchode späť sa deti občerstvili 

Mgr. Renáta Kaščáková z Mestského úradu v Trenčíne medzi deťmi 
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chrumkavým rožtekmi a šalátom ktorý si sami pripravili podľa 
receptu káčera Donalda. Potom tí, čo radi kreslili, tvorili svoje 
umelecké dielka spolu s výtvarníkom Jánom Vitkom, iní 
v literárnej dielni písali o Trenčíne so spisovateľkou Ing. 
Margitou Ivaničkovou. Mimo toho sa paličkovalo, vytvárali 
sa origami i kirigami, každý si prišiel na svoje. Okolo polnoci 

draví recitátori prednášali zve-
davému publiku im srdcu blízke 
básničky i prózu. Nasledovalo 
zápolenie mladých speváckych 
talentov v SuperStar, modero-
vané trenčianskou „Adelou 
a Pycom“. Po spoločnej pes-
ničke za doprovodu gitary 
a Adelinej tanečnej kreácie 
začala diskotéka. Stále čulé deti 
sa vykrúcali a bláznili na par-
kete. Niektorí vytrvalci chatova-
li  po celú noc s deťmi v iných 
knižniciach alebo surfovali po 
internete. Noc pokročila a una-

vené,  no usmiate deti, odchádzali do spacákov odsnívať aspoň 
kúsok prvého aprílového sna. Ráno ich pošteklila v nose vôňa 
čerstvo upečených buchiet a lahodného čaju. Po takmer preb-
denej noci a raňajkách odchádzali spokojné deti  s rodičmi 
domov. V pobočke knižnice mestskej časti Opatová sa roz-
právkovej noci s Andersenom zúčastnilo 72 detí a rodičov,  
z ktorých 28 detí nocovalo v knižnici. Deťom predškolského 
veku rozprávková babička porozprávala rozprávky a nakŕmila 
ich čarovnými jablkami od 12 mesiačikov. Úlohou detí bolo 
rozprávku namaľovať. Staršie deti sa presunuli do Rozpráv-
kovej školy, kde zbierali body do preukazov úloh v komnatách 
Dobrôt, Duchov, Čarovného oka, Čarostromu, hier a v 13. 



 603 

komnate. Po splnení úloh si mohli body vymeniť za čarovné 
nápoje v bare u Bociana. Po 21.00 hod. v knižnici zostali len 
spachtoši. Čas si vyplnili hrami na počítačoch, maľovaním 
tvárí, čítaním kníh a časopisov, prípravou večere a polnočného 
ovocného šalátu. Nočného strašenia sa zúčastnil aj najmladší  
5-ročný spachtoš Šimonko. Po veľkom výskote a rachote bola 
prečítaná hororová rozprávka na dobrú noc. Rozprávkové 
podujatie sa tak skončilo v sobotu ráno idylou všetkých detí. 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne patrila ku 487 
slovenských i zahraničných knižníc, ktoré toto podujatie 
organizovali. Tento rok mala knižnica a pobočky 204 
účastníkov, z toho 106 detí sa ráno 1. apríla zobudilo po neza-
budnuteľnej noci. Na ich kľudný spánok dohliadalo 15 pra-
covníkov. 

Info Trenčín 13.04.2006  
Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 182/2/06, 207/1/06 
 
Dňa 5. apríla 2006 sa uskutočnila vo Verejnej knižnici 

Michala Rešetku v Trenčíne autorská beseda so spisovateľom 
Andrejom Štiavnickým o jeho najnovšej knihe „Zbohom 
Alžbeta Bátoriová – Strhujúci príbeh Žófie Bošňákovej 

a Anny Rosiny 
Listiusovej“. Už 

v predchádzajúcom 
stretnutí v minulom 
roku ma tento spiso-
vateľ zaujal, keď 
vtedy svojím najnov-
ším románom pri-
blížil život a smrť 
Alžbety Bátoryovej 
a šintavskej čarodej-

ová 
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nice Anny Rosiny Listiusovej, priblížil v ňom pravdivé 
pohľady na ich skutočný život, na základe pravdivých 
historických faktov. Štiavnický dlhodobým štúdiom histórie, 
už spomínaných osôb, postavil úplne do iného svetla román 
spisovateľa Jozefa Nižňanského, kde jedine osoby boli prav-
divé, ale dej zväčša vymyslený. Ako sám povedal, že Jozefa 
Nižňanského si váži, ale nemôže mu odpustiť skresľovanie 
historických faktov. I vo svo-
jom poslednom románe, v kto-
rom priblížil život Žófie Boš-
ňákovej, jej manžela grófa 
Františka Vešeliniho vykreslil 
ako človeka zhýralého, v man-
želstve labilného, frajerkára a 
podobne. Opak je však pravdou. 
Gróf František Vešelini žil 
v mimoriadne harmonickom rodinnom živote so Žófiou 
Bošňákovou. Za svoju oddanosť kráľovi sa mu dostalo od 
neho uhorsko-španielske vyznamenanie, ktoré spisovateľ 
prirovnal k dnešnej Nobelovej cene. Na záver svojej besedy 
bolo spomenuté hlavné životné krédo Žófie Bošňákovej, že 
dobré skutky človeka zostávajú živé. 

Pomocná evidencia 151/1/06 
 

Spevácky zbor slo-
venských učiteľov, fa-
miliárne nazývaný 
„eszetesu“ (SZSU), je 
reprezentačným celo-
slovenským mužským 
národným učiteľským 
speváckym zborom už 
celých 85 rokov. 
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Z histórie je známe, že dňa 3. marca 1921 sa v Trenčíne 
rozhodli učitelia trenčianskej a žilinskej župy založiť učiteľský 
mužský zbor a prijať spomenutý názov. Stalo sa tak v pries-
toroch Slovenského kruhu – budovy, ktorá stála na mieste 
súčasnej Slovenskej sporiteľne na Mierovom námestí. 
Podnetom na vznik takéhoto speváckeho telesa bol koncert 
Pěveckého združení moravských učitelů v Trenčíne v roku 
1920. Iniciatívy sa chopil agilný, hudobne cítiaci trenčiansky 
učiteľ Gabriel Valocký, ktorý aktivizoval spevu chtivých 
kolegov do ušľachtilej národnej hudobnej činnosti. Do spolu-
práce prizval hudobne erudovaného muzikanta, dirigenta a or-
ganizátora slovenského hudobného školstva po roku 1918 
profesora Miloša Ruppeldta. Reprezentant tohto celo-
slovensky významného mena sa s radosťou ujal funkcie diri-
genta a umelecká práca mohla začať. Využívali sa najmä 
štvrtky, keď bol na školách takzv. „feriálny“ deň, kedy sa neu-
čilo. Nácviky sa konali v skúšobnej miestnosti Slovenského 
kruhu. Prvým neoficiálnym vystúpením bol večierok domá-
ceho Slovenské-
ho kruhu dňa 11. 
augusta 1922 
v Trenčíne. Slo-
venskej verej-
nosti sa zbor po 
prvý krát pred-
stavil na slávnos-
ti odhalenia so-
chy básnika Jána 
Hollého v Madu-
niciach 14. októ-
bra 1923. Prvé celovečerné koncerty sa uskutočnili 10. no-
vembra toho istého roku v Novom Meste nad Váhom a na 
druhý deň v Trenčíne. Významných úspechov dosiahol zbor 
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pod vedením svojich dirigentov Jána Strelca, JUDr. Juraja 
Haluzického a Mgr. Art. Petra Hradila, keď získal ocenenia 
i na medzinárodných súťažiach. Pri príležitosti oslavy svojho 
jubilea Spevácky zbor slovenských učiteľov uskutočnil dňa    
9. apríla 2006 slávnostný koncert v Evanjelickom kostole a.v. 
v Trenčíne pod vedením zbormajstrov Mgr. Art. Štefana 
Sedlického a Mgr. Art. Vladimíra Bálinta, sólistami Mgr. 
Antonom Mojákom a PaedDr. Jánom Leporisom a inter-
pretované živým slovom Evy Kristínovej. Ešte pred koncer-
tom si členovia speváckeho zboru uctili svojich zakladateľov 
a ostatných žijúcich a nežijúcich členov národno-buditeľskými 
zbormi pri pamätnej tabuli na budove Slovenskej sporiteľne 

v Trenčíne. Do posledné-
ho miesta poslucháčmi za-
plnený evanjelický kostol 
potleskom privítal toto 
významné spevácke te-
leso, ktoré za uplynulých 
85 rokov krásou a plnos-
ťou mužského hlasu, čis-
totou intonácie a vysokým 
umeleckým prejavom zís-

kalo významné ocenenia na najvýznamnejších európskych 
a svetových speváckych súťažiach – Powell River v Kanade, 
Langollen vo Veľkej Británii, Gorícii v Taliansku a podobne. 
Zbor na rodnej pôde na začiatku koncertu pozdravil všetkých 
prítomných poslucháčov zdravicou „Duch národa žije v pies-
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ni“, na ktorú odpovedal spevácky pozdrav Trenčianskeho spe-
váckeho zboru skladbou „Laudate Omnes Gentes“ za diri-
govania Mgr. Márie Vakošovej. A potom sa už rozbehla 
interpretácia sedemnástich skladieb, jednej krajšej od druhej, 
od starších i mladších hudobných skladateľov, po skončení 
ktorých publikum nešetrilo potleskom a dokonca i výkrikmi 
bravo v prípade technicky náročných skladieb Verbunk od 
Ota Ferenczyho a skladby 
Ej, dziny dom... od Eu-
gena Suchoňa. Na záver 
koncertu sa jubilujúcemu 
súboru poďakovala za 
prekrásny večer štátna ta-
jomníčka Ministerstva 
kultúry Slovenskej repu-
bliky Mgr. Dana Doro-
tea - Mikulová. a zažela-
la spevákom veľa úspechov. 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 197/1/06 
 
Žiadna miestna samospráva sa dnes nezaobíde bez 

finančných prostriedkov na propagáciu. Bez vhodne zvolenej 
prezentácie by mestské akcie ťažko splnili svoj účel aj v meste 
Trenčín. V roku 2005 bolo na propagáciu mesta vyčlenených 
takmer 6 miliónov 700 tisíc Sk. Dosť vysoké náklady boli 
spojené s vydaním účelovej publikácie a ďalších brožúr, ktoré 
čitateľom približovali jeho históriu i súčasnosť. V roku 2006 
podľa schváleného rozpočtu Mesto Trenčín vynaloží na svoju 
propagáciu a prezentáciu jeden milión 400 tisíc Sk. V tejto 
čiastke je zahrnutá tvorba máp, sprievodcov, turistických 
publikácii, bulletinov, kalendárov podujatí, pozvánok, sklada-
čiek, letákov, tričiek s logom mesta, reklamných a darčeko-
vých predmetov určených nielen pre Trenčanov, ale aj pre 
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turistov a návštevníkov mesta. V snahe získať dlhodobo čo 
najvýhodnejšiu cenu a množstvové zľavy na propagačné 
a prezentačné materiály, vypísalo v novembri 2005 Mesto 
Trenčín tri verejné súťaže na dodávateľov tlače plagátov, 
propagačných materiálov a tričiek s logom. Výsledná vysúťa-
žená suma predstavuje 3 milióny 200 tisíc Sk. Na prvý pohľad 
to určite nie je v súlade s rozpočtom, ale skutočnosť je však 
iná. Ak robí samospráva súťaž na takýto typ verejného obsta-
rávania, musí uviesť predpokladaný objem na 48 mesačných 
platieb. Na základe výsledku verejnej súťaže Mesto Trenčín 
uzavrelo s víťazmi všetkých troch súťaží zmluvu o budúcej 
zmluve na dobu neurčitú, ale každej konkrétnej objednávke 
bude predchádzať zmluva o dielo, kde bude suma konkre-
tizovaná. V roku 2006 podľa tohto kľúča mesto Trenčín 
preinvestuje na tlač plagátov či bulletinov, propagačných 
materiálov a výrobu tričiek s logom maximálne 955 tisíc Sk. 
Najviac plagátov si „pýta“ propagácia kultúrneho leta. Medzi 
bulletinmi mal najvyšší náklad už zrealizovaný bulletin 
k stému výročiu vodovodu v Trenčíne. Tričká s logom mesta 
sú nielen na rozdávanie, ale i vo voľnom predaji v Kultúrnom 
a informačnom centre Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska hudobná angažovaná spoločnosť sa rozhodla 

zorganizovať prehliadku súčasnej tvorby Trenčanov v oblasti 
fotografie, filmu a hudby a navzájom ju konfrontovať v 
podujatí Most, ktoré sa uskutočnilo 13. apríla 2006 v klube 
Lúč. Stretli sa tvorcovia z Trenčína s tvorcami z iných miest 
Slovenska. Ponúkla sa jedinečná príležitosť konfrontácie via-
cerých pohľadov na umenie a umeleckú tvorbu, povedal autor 
projektu Libor Kocián, ktorému myšlienka takýmto spôso-
bom spájať tvorcov prišla na um asi pred rokom. Okrem 
vernisáže fotografií mladých autorov z Trenčína a Bratislavy, 



 609 

program podujatia bol vyplnený prehliadkou krátkych 
študentských filmov a dva živé koncerty kapiel Luba a 
Rockaria a Cockpit fog. Naším cieľom je vytvárať a dotovať 
priestor pre tvorcov na prezentáciu vlastnej tvorby, zvýšiť 
informovanosť o kultúrnych aktivitách, iniciovať spoluprácu a 
vzájomnú komunikáciu, dodal Kocián. 

Vlastné poznámky 
 
V októbri roku 2005 splnomocnený veľvyslanec USA na 

Slovensku Rodolphe Vallee navštívil Verejnú knižnicu 
Michala Rešetku v Trenčíne. V mene americkej vlády 
odovzdal knižnici finančný dar na nákup americkej literatúry. 
Z finančných prostriedkov knižnica zakúpila diela známych 
amerických spisovateľov Ernesta Hemingwaya, Maria Puza, 
Johna Grishama, Josepha Hellera, Dana Browna a ďalších 
v origináli. Väčšiu časť finančných prostriedkov však knižnica 
vynaložila na nákup 30 zväzkovej Encyclopedie Americana, 
spoločnosti Grolier, vydavateľstva Scholastic Library Publi-
shing. Encyclopedia Americana je univerzálna encyklopédia, 
ktorá je uznávaným zdrojom informácií už viac ako 175 
rokov. Prvýkrát vyšla v 13 zväzkoch v rokoch 1829-1833. 
V roku 1846 bol vydaný 14. zväzok dodatkov. V roku 1902 
bola vydaná nová verzia encyklopédie, ktorá mala 16 zväzkov. 
Dôležité nové vydanie encyklopédie vyšlo v rokoch 1918-
1920 v 30 zväzkoch. Od r. 1935 je encyklopédia pravidelne 
ročne aktualizovaná. Posledné vydanie encyklopédie z roku 
2005, ktoré knižnica zakúpila, obsahuje 25 miliónov slov a má 
26 000 strán s viac ako 23 000 ilustráciami, zahŕňajúcimi 
15 000 fotografií, 3 800 diagramov a schém a 1 200 máp. 
Encyklopédia poskytuje súhrnné informácie, ktoré sú spraco-
vané do hĺbky, spoľahlivo a aktuálne. Stovky odborníkov pris-
pievajú do encyklopédie už roky a  viac ako 45 000 hesiel je 
napísaných ľahko zrozumiteľným štýlom. Abecedne usporia-
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dané heslá sú doplnené odkazmi na ďalšie s podobnou 
tematikou a zoznamami odporúčanej literatúry pre ďalšie 
štúdium. Niektoré technické heslá sú doplnené terminolo-
gickými slovníkmi. Fotografie, väčšina z nich je však čier-
nobiela, ilustrácie a mapy sú funkčne využívané v celej ency-
klopédii na doplnenie a objasnenie textu. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 7. apríla 2006 uskutočnila Základná škola Trenčín, 
Kubranská cesta v Trenčíne vyhodnotenie 3. ročníka literárno-
výtvarnej súťaže „A v rozprávke jej to tak“ vo výstavnej 

miestnosti Mesta 
Trenčín na Mierovom 
námestí. V úvodnom 
slove hlavná organizá-
torka z poriadajúcej 
školy Božena Daňová 
konštatovala, že i na-
priek tomu, že do sú-
ťaže sa prihlásilo 
o niečo menej literár-
nych prác, ale na kva-

lite to neubudlo. Sám spisovateľ Rudolf Dobiáš to okomen-
toval s humorom, že asi bola dlhá zima a deti sa venovali viac 
zimným radovankám ako písaniu básničiek či rozprávok. 
Potom z jeho rúk prevzalo ocenenia za najlepšie práce v lite-
rárnej časti 12 žiakov : 
- Michal Hehenberger – „Zlý sused“ zo Základnej školy 

Trenčín, Veľkomoravská ulica; 
- Michaela Gasparová – „Ferko záchranca“ zo Základnej 
školy Trenčín, Kubranská cesta; 

- Peter Prebreza – „Krava“ zo Základnej školy Trenčín, 
Ulica Dlhé Hony; 

zľava – Mgr. J. Baláž, Mgr. B. Daňová, PhDr. .. Porubänová, R. Dobiáš, J. Poláková 
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- Tomáš Svrbík – „V rozprávke je to tak“ zo Základnej 
školy Trenčín, Veľkomoravská ulica; 

- Farrah Hassan – 
„Tramp“ zo Základnej 
školy Trenčín, Veľkomo-
ravská ulica; 

- Veronika Staníková – 
„Rozprávky od susedov“ 
zo Základnej školy Tren-
čín,  

- Viktória Buchelová – 
„Čierny krásavec“ zo Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé 
Hony; 

- Anton Ďuriš – „Prekvapenie v lese“ zo Základnej školy 
Trenčín, Kubranská cesta; 

- Dominika Molnárová – „O kozmonautoch“ zo Základnej 
školy Trenčín, Veľkomoravská ulica; 

- Lýdia Bošková – „ Vrabec a mobily“  zo Základnej školy 
Trenčín, Kristíny Royovej; 

- Daniel Gaidos – „Mravce“ zo Základnej školy Trenčín, 
Kristíny Royovej. 

 Výtvarnú časť vyhodnotila PhDr. Elena Porubäno-
vá a potom ocenila týchto  20 žiakov : 

- Nikola Baroťaková zo 
Základnej školy Tren-
čín, Kristíny Royovej; 

- Emma Kavická zo Zá-
kladnej školy Trenčín, 
Kubranská cesta; 

- Nikola Tabačárová zo 
Základnej školy Tren-
čín, Veľkomoravská 
ulica; 

Farrah Hassan prijíma gratuláciu od Mgr. Boženy Daňovej 

Nikola Tabáčarová prijíma gratuláciu 
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- Soňa Smolková zo Základnej školy Trenčín, Východná 
ulica; 

- Terézia Hanzlíková zo Základnej školy Trenčín, 
Novomeského ulica; 

- Rastislav Šoltis zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 
cesta; 

- Daniel Gajdoš zo Základnej školy Trenčín, Kristíny 
Royovej; 

- Viktória Buchelová zo Základnej školy Trenčín, Ulica 
Dlhé Hony; 

- Oliver Kuník zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica; 
- Natália Husárová zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta; 
- Kristián Vaniak zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 

cesta; 
- Terézia Malková zo Základnej školy Trenčín, 

Novomeského ulica; 
- Vladimír Mozola zo 

Základnej školy Tren-
čín, Bezručova ulica; 

- Marek Cabala zo Zá-
kladnej školy Trenčín, 
Kubranská cesta; 

- Dominik Krištof zo 
Základnej školy Tren-
čín, Bezručova ulica; 

- Ivan Kozový zo Zá-
kladnej školy Trenčín, Kristíny Royovej; 

- František Ondrašek zo Základnej školy Trenčín, Kristíny 
Royovej; 

- Kristíny Stránka zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 
cesta; 

Laura Žilinčanová so svojím otcom pri prehliadke svojej práce 
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- Laura Žilinčanová zo Základnej školy Trenčín, Bezručova 
ulica; 

- Hanka Šimková zo Základnej školy Trenčín, Kubranská 
cesta. 
Pomocná evidencia 198/1/06 

 
Spevácka súťaž MY Pop Star vo finále 

v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne 
dňa 5. apríla 2006 spoznala svojich ví-
ťazov, ktorí sa prebojovali sitom okres-
ných kôl a vyspievali si postupové miesta 
na niektorom z troch 
regionálnych kôl. Tie 
sa konali v Prievidzi, 

Starej Turej a v Považskej Bystrici. Účasť 
odbornej poroty bola hviezdna, v ktorej 
boli finalista Slovensko hľadá SuperStar 
Tomáš Bezdeda, hudobník Peter Sámel z 
kapely Metalinda, účastník reality šou 

Mojsejovci Guru alias Milan Danihel s predsedom poroty 
Stanislavom Kardošom. V dvoch vekových kategóriach 
súťažilo po šesť súťažiacich. V pauze medzi jed-notlivými 
kategóriami, keď sa išla porota poradiť o poradí súťažiacich, 
vystupovali deti zo Súkromnej základnej umelec-kej školy 
v Považskej Bystrici. Po vystúpeniach všetkých dvanástich 
súťažiacich vyhlásil Stanislav Kardoš  najlepších spevákov, 
ktorými sa stali v  prvej kategórii (11 až 14-roční) Veronika 
Červeňanová z Mníchovej Lehoty pred Erikom Nosovským 
z Bánoviec n/B. a Silviou Cingeľovou z Považ-skej Bystrice. 
V druhej kategórii (15-18 roční) zvíťazila Jana Havierová 
z Považskej Bystrice, pred Lukášom Cihom z Obchodnej 

Veronika Červeňanová 

Jana Havierová 
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akadémie v Ilave a treťou Veronikou Hoštákovou zo 
Stredného odborného učilišťa odevného v Trenčíne. Víťazi 
speváckej súťaže MY Pop-Star Trenčianskeho kraja čakala 
tučná odmena v hodnote 30-tisíc Sk, určená na nahranie 
vlastného CD na profesionálnej úrovni. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.04.2006  
Pomocná evidencia 201/1/06, 203/1/06 
 
Tanečné centrum Fortuna Poprad z poverenia Slovenského 

zväzu tanečného športu a v spolupráci s Mestom Poprad 
zorganizovalo dňa 8. apríla 2006 majstrovstvá Slovenskej 
republiky v desiatich tancoch (kombinácia štandardných a 
latinsko-amerických tancov). Súťažilo sa v štyroch vekových 
kategóriách – Junior 1., Junior 2., Mládež a Hlavná. 
Úspešným v hlavnej kategórii sa stal trenčiansky tanečný pár 
Róbert Pavlík s Evou Prnovou, keď zvíťazil a získal tak 
možnosť zúčastniť sa na majstrovstvách sveta a Európy. 

www/tn.mesto.sk 109.04.2006 
 
Dňa 11. apríla 2006 sa uskutočnila vo výstavnej miestnosti 

Mestskej galérie v Trenčíne vernisáž autorskej výstavy 
českého foto-
grafa Václava 
Šilhu, ktorá 
niesla názov „V 
krajine Masa-
jov“. Úvodné 
slovo k výstave 
predniesol jej 
kurátor Rado-
van Stoklasa, 
ktorý vyjadril 

Václav Šilha so svojim trenčianskym priateľom Radoslavom Stoklasom 
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radosť, že môže predstaviť v Trenčíne dielo známeho českého 
fotografa Václava Šilhu, ktorý nafotil mimoriadne zaujímavé 
fotografie zo života zvierat z východnej Afriky, vznikli v 
priebehu niekoľkých rokov v oblasti kenskej prírodnej 
rezervácie Masai Mara. Dal odpoveď i na otázku, prečo sa 
výstava uskutočňuje práve v Trenčíne. Je tak preto, lebo veľa 
Trenčanov sa nikdy nedostane do Afriky vo svojom živote 
a aspoň prostred-níctvom fotografií sa môžu dostať do reality 
prekrásnej afric-kej prírody. Nielen odborníci, ale i laici 
konštatovali, že získať kvalitné fotografie s neobvyklými, 
takmer neskutočnými zá-bermi pohybu zvierat v africkej 
divočine si vyžaduje neko-nečné hodiny čakania a trpezlivosti, 
často i životu nebezpečné. K svojej výstave sa vyjadril aj 
Václav Šilha, ktorý konštatoval, že vo veku svojich 40 rokov 
sa splnil jeho chlapčenský sen, fotografovať africkú krajinu. Je 
pravdou, že k jej splneniu prispela podporou aj jeho rodina, 
manželka s dcérou. Inšpi-ráciou sa mu stal román Vojtecha 
Zamarovského „Sedem divov sveta“, ktorá sa stala 
odštartovala záujem u cudzie krajiny a začal ich navštevovať. 
Tým siedmim divov sveta sa pre neho stala Afrika, kde sa 
rozhodol, že bude chodiť, kde bude 
fotografovať. Pri svojich potul-kách 
svetom prešiel na to, že tých divov 
sveta je oveľa viac a každý z nich by 
chcel navštíviť a poznať. Na záver 
poďakoval všetkým, ktorý sa prišli 
pozrieť na jeho fotografie, ako tiež 
Mestu Trenčín, že mu umožnilo 
vystavovať 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 193/1/06, 194/1/06 
 africký lev v priamom zábere fotoaprátu 
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Dňa 21. apríla 2006 bola sprístupnená v Galérii M. A. 
Bazovského zaujímavá výstava obrazov pod názvom 
„Klenoty českého moderného maliarstva 1907 – 1939“ ako 
spoločný projekt Českého múzea výtvarných umení  v Prahe, 
Krajskej galérie výtvarných umení v Zlíne a Galérie M. A. 
Bazovského v Trenčíne. Prítomných hostí, medzi ktorými bol 

aj predseda Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol 
Sedláček s manželkou, 
privítala riaditeľka Ga-
lérie M. A. Bazovského 
PhDr. Danica Lovíš-
ková. Ďalej uviedla, že 
dnešná výstava nadvia-
zala na úspešnú výstavu 
z minulého roka, v kto-

rej viac ako desať tisíc návštevníkov sa mohlo zoznámiť tiež 
významných českých umelcov iného časového obdobia a je jej 
jedinou reprízou. Výstavu vystavených obrazov priblížila 
živým slovom kurátorka výstavy PhDr. Alena Potůčková. 
Okrem iného povedala, že v minulosti medzi kultúrnymi 
inštitúciami oboch národov sa rozvíjali bohaté kontakty, čo 
bolo cítiť v Prahe a v iných českých mestách, kde si mohli 
návštevníci pozrieť diela Martina Benku, Ľudovíta Fullu, M. 
A. Bazovského a ďalších umelcov. Zdalo sa nám v Prahe, že 
v poslednom období tie živé kontakty medzi umelcami 
ochabli, čo všetko nemožno hovoriť o kontaktoch medzi 
zlínskymi, hodonínskymi a trenčianskymi umeleckými inšti-
túciami. Spoločný projekt dvoch slovenských a dvoch českých 
inštitúcií, ktorým je táto výstava sa stal najväčším spoločným 
projektom na poli výtvarného umenia. Predstavuje sa ňou 
jedna vývojová línia umelcov od expresionizmu až 

M. A. Bazovský - Zátišie 



 617 

surealizmus. No vystavuje sa nielen na Slovensku aj v Prahe. 
Ňou moderní slovenskí maliari vytvorili panoramatický záber 
na problematiku zrodu slovenského umenia. Na záver 
poďakovala pracovníkom Galérie M. A. Bazovského v Tren-
číne za pomoc pri inštalovaní výstavy. Na záver vernisáže 
dodala PhDr. Daniela Lovíšková, že popri príležitosti 
výstavy klenotov českého moderného umenia Galéria M. A. 
Bazovského sprístupnila ďalšie neznáme i menej známe 
výtvarné diela z depozitára umelca. 

Pomocná evidencia 210/1/06, 211/1/06 
 
Dňa 21. apríla 2006 študenti odborov propagačná grafika 

a propagačné výtvarníctvo 
Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne sa verejne prezen-
tovali na výstave svojich ab-
solventských prác v Tren-
čianskom múzeu a v Kato-
vom dome za účasti svojich 
vyučujúcich a rodičov žiakov. 
Po privítaní hostí moderá-

torkou Michalou Matejkovou predniesla výber tvorbu 
z vlastnej poézie študentka Zuzana Botková a nakoniec sa 
k hosťom sa prihovo-
rila riaditeľa školy 
Mgr. Mária Vilkov-
ská Konštatovala, že 
všetci, ktorí sa tu stre-
tli, prišli preto, aby 
spolu prežili radosť 
s vystavujúcimi štu-
dentmi. Trieda, ktorú 
na škole volajú „béč-

Otakar Kubín – Sediaci muž 
 

Mgr. Mária Vilkovská 
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kari“ sa skladá z dvoch tretín grafikov a jednej tretiny výt-
varníkov. Sedemnásť grafikov predstavilo vo výstavných 
priestoroch Trenčianskeho múzea svoje výsledky praktických 
maturitných skúšok – návrh obalov na CD, logo firmy, 
grafickú úpravu a ilustráciu knihy, obalovú techniku či voľnú 
počítačovú a klasickú grafiku. Desať propagačných výtvar-
níkov si vybralo pre svoje absolventské práce Katov dome, 
ktoré sa nieslo v interpretácii literárneho diela Ovídia „Narcis 
a Echo“. Túto tému spracovali hračkou, učebnou pomôckou, 
veľkoplošnou reklamou a podobne. Vystavené práce 
študentov potvrdili ich zručnosť a umenie na druhej strane ako 
aj ich odborné vedenie zo strany učiteľov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 214/1/06 
 
Blížiaci sa 14. ročník medzinárodnej prehliadky filmu Art 

Film bude mať nové štvorsálové festivalové kino s kapacitou 
takmer 700 miest. V piatok 21. apríla ho tromi údermi na gong 
otvoria prezident festivalu Milan Lasica a umelecký riaditeľ 
festivalu Peter Hledík, tak informovali média. Prvým znením 
gongom zruší umelecký riaditeľ Peter Hledík doterajší názov 
kina Max v rovnomennom obchodno-zábavnom centre. Po 
druhýkrát rozozvučí gong prezident festivalu Milan Lasica 
prekrstí pôvodný názov kina na Max Festival, čím sa tak stane 
toto kino so svojimi štyrmi modernými premietajúcimi sálami 
kinom Art Festivalu. Po treťom gongu sa už oficiálni hostia 
a prívrženci festivalu premiestnia do jednej z premietacích sál 
a v slovenskej premiére, aby si pozreli oskarový film „Gejša“. 
Kino MAX Festival v obchodno-zábavnom centre v Trenčíne 
by sa tak stalo hlavným strediskom festivalu, ktorý sa už 
tradične konáva koncom júna v Trenčianskych Tepliciach a 
Trenčíne. Milovníci filmu si tak budú môcť vychutnať väčšinu 
snímok na obrovských plátnach a s digitálnym zvukom. Lasica 
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to skomentoval slovami „Veľmi sa mi toto kino pozdáva. Bol 
by som najradšej, keby v ňom bolo stále plno a na dobrých 
filmoch,“. Medzinárodný filmový festival Art Film sa bude v 
Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne konať v dňoch 23. júna 
až 1. júla. O hlavné ceny Modrých anjelov v kategórii najlepší 
herecký výkon, najlepšia kamera, najlepšia réžia budú súťažiť 
celovečerné hrané filmy a fiktívne dokumenty vyrobené po 1. 
januári 2005. Sprievodným podujatím je Hercova misia - cena 
pre svetové herecké osobnosti za mimoriadny prínos do 
hereckého umenia v oblasti filmu. Vlani si ju prevezmú Květa 
Fialová, Dagmar Veškrnová-Havlová a Nastassja Kinski.  

Trenčianske noviny 26.04.2006  
Pomocná evidencia 225/1/06 

 
Slovenská punk & rock´n´rollová legenda Slobodná Európa 

sa v rámci Bestofka Tour 2006 zastavila aj v Trenčíne. V 
súčasnom obsadení ka-
pely síce chýbal gitarista 
Sveťo, ktorého dočasne 
nahradil Braňo „Temo“ 
Černák, no na pódiu naš-
ťastie všetko šliapalo v 
poriadku. Každý, kto 
prišiel v sobotu 22. aprí-
la 2006 na koncert do 

Klubu Lúč, svoje rozhodnutie určite neoľutoval. V playliste sa 
objavili všetky dôležité pesničky z viac ako 16-ročnej kariéry 
skupiny. 

Trenčianske noviny 26.04.2006  
 
Významného úspechu dosiahla na medzinárodnej súťaži 

kuchárskeho a cukrárskeho umenia „Gastro Hradec 2006“ 
dňa 26. apríla 2006 Bc. Mária Muráriková z Trenčína, keď 
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za svadobný dar, ktorým boli hodiny 
zhotovené z medovníka si odniesla prvé 
miesto. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 22. apríla 2006 zaľahol nad mestskou časťou Trenčín – 
Záblatie smútok nad úmrtím Zuzany Jarábkovej, známej 
v širokom okolí, ktorá žila pre folklór, kultúru a milovala svoj 
rodný domov. Pretože chcela zachovať tradície zvykov, 
obyčajov a piesní v dedine, založila folklórny súbor Rozmarín. 
Folklórny súbor vystupoval na rôznych slávnostiach, festi-
valoch a spoločenských akciách. Viedla ho dlhé roky, počas 
ktorých natočila pre Slovenskú televíziu niekoľko relácií. 
Spolupracovala na programe Matelko a v relácii pre seniorov 
Druhý dych. V rodnej dedinke vytvorila malé múzeum 
ľudovej kultúry, do ktorého prichádzali ľudia z celého Slo-
venska i zahraničné návštevy. Dokonca i televízia a rozhlas 
často navštevovali folklórnu chalúpku. Niekoľkokrát vystu-
povala na rozprávačských súťažiach. Bola pravideľnou dopi-
sovateľkou rôznych časopisov a novín. Účinkovanie Rozma-
rínu zaznamenávala po dlhé roky vo svojich kronikách. 
Zozbierala tradičné recepty z okolia Trenčína, ktoré vyšli v 
publikácii „Recepty Tetky Zuzy Jarábkovej “. Jej koláče a 
medovníky boli nezabudnuteľné, pretože do nich dávala kus 
svojho srdca. Za celoživotný prínos kultúre dostala pri 
príležitosti 80. narodenín vyznamenanie od ministra kultúry 
Slovenskej republiky.  

Trenčianske noviny 03.05.2006  
 
Vstupné priestory Kultúrneho a metodického centra Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky dňa 28. apríla 2006 ožili 
mlaďou Strednej umeleckej školy v Trenčíne, keď jej absol-
venti 4. G triedy svojimi učiteľmi a rodičmi sa stretli na 
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vernisáži svojich praktických maturitných prác a na módnej 
prehliadke. Prv, však než táto módna schow prebe-
hla, prítomní hostia si vypočuli hru dua gitaristu a klarinetu zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne, recitáciu absolventa 
Paľa Berkyho, ktorého okrem iného zdobí víťazstvo na 
recitačných pretekoch „Štúrov Uhrovec“ a príhovor riaditeľky 
školy  Mgr. Márie Vilkovskej. V úvode privítala rodičov 
žiakov, učiteľov i hostí družobnej školy z Békéšskej Csaby, 
vedenú jej riaditeľom Csaba Kalašom. Vyjadrila svoju 
radosť, že opäť vyprevádza do života jeden z výborných 
kolektívov, v ktorom boli 25 vyhranených osobností na svet, 
z toho dvadsaťtri dievčat a dvaja chlapci. Tento rok netradične 
absolventské stretnutie uskutočnilo po prvýkrát v inom 
priestore, pretože pôvodný priestor – synagóga, jej majiteľ ju 
bude najbližšej dobe rekonštruovať. Pochválila, že v triede sa 
stretli vynikajúce žiačky - stále vyznamenané, výborné 
výtvarníčky, účastníčky recitačných pretekoch. V závere 
venovala rodičom myšlienku absolventky Zuzany Stachovej, 
napísanú v maturitnej písomnej práci, v ktorej prišla 
k úžasnému poznaniu : „My vieme rozlíšiť dobro a zlo, vieme 
pomáhať tým, ktorí potrebujú domov, vieme sa pobiť za 

kamaráta a nikdy by sme 
nedovolili, aby niekto 
urazil našich rodičov.“ 
A potom nasledovala 
dvadsať minútová mód-
na prehliadka, v ktorej sa 
so svojimi modelmi 
predstavili ich tvorkyne. 
Všetci s úžasom sledo-
vali, čo tieto mladé diev-

čence svojimi šikovnými rukami ušili a preto nešetrili slovami 
chvály a potleskom.  

Zuzana Majerská so svojím modelom a rodičmi 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 213/1/06 
 
Trenčianske Artkino Metro zamerané na nekomerčnú 

kinematografiu premietalo už od februára 2006, ale oficiál-
neho slávnostného otvorenia sa dočkalo až v piatok 28. apríla 
2006. Aj keď počasie v priebehu dňa postupne prešlo zo 
slnečného popoludnia do nevľúdneho daždivého podvečera, to 
na nálade neubralo mímovi Vladovi Kulíškovi, ktorý vo 
svojej typickej maske Chaplina pred kinom pozýval okolo-
idúcich do podzemia kina Metro, ani desiatkam hosťov, ktorí 
si nenechali ujsť takmer štvorhodinový program plný silných 
umeleckých zážitkov. Prvým krokom bola vernisáž výstavy 
fotografií o Srí Lanke - rok po tsunami. Priblížila život 
miestnych obyvateľov ostrova z pohľadu českého fotografa 
Jaroslava Müllera a Braňa Gála z občianskeho združenia 
Člověk v ohrození. Toto občianske združenie tam buduje 
„slovenskú dedinu“ o 50 domoch pre rodiny, ktoré prišli o 
svoje domovy. Výstavu otvoril známy slovenský dokumen-
tarista a publicista Andrej Bán, ktorý viac ako o fotografii 
hovoril o význame humanitárnej pomoci krajinám postih-
nutým živelnými pohromami alebo vojnovými udalosťami. 
Sám o výstave povedal, že práve fotografia tým, že zachytí 
istý okamih reality, má silu pohnúť človekom, na rozdiel od 
pohyblivých obrázkov v televízii alebo vo filmoch. Ak nesie 
silnú výpoveď, vryje sa do pamäti. Napokon, o tom je doku-
mentárna fotografia.“ „Fotografie na výstave by mali v prvom 
rade presvedčiť ľudí, že obetovať aspoň malé prostriedky z 
vlastných úspor na humanitárne účely je správne a zmyslu-
plné. Že sa peniaze nestratia v nejakej čiernej diere byrokracie, 
ale urobia sa za ne konkrétne veci pre konkrétnych ľudí,“ 
doplnil Braňo Gál, ktorý vo svojom naliehavom tóne nezaprie 
otca Fedora Gála, spolutvorcu Nežnej revolúcie. Po prehliadke 
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výstavy Chaplin - Kulíšek pozval na premietanie jedného z 
najslávnejších filmov Charlesa Chaplina Moderná doba z roku 
1936. Nezabudol pridať ani niekoľko pantomimických etúd v 
kinosále pred premietaním, do ktorých zapájal aj divákov. 
Chaplinov satirický filmový protest proti odľudštenej 
technickej civilizácii a automatizácii ľudského bytia opäť 
pripomenul nadčasovosť a aktuálnosť diela tohto malého 
veľkého muža svetovej kinematografie. Medzitým do kina 
Metro dorazila najočakávanejšia osobnosť večera, gitarista a 
spevák Vladimír Václavek, dnes už legendárna postava 
brnenskej alternatívnej hudobnej scény 90-tych rokov minu-
lého storočia. Jeho domovská skupina Dunaj, neskôr E alebo 
spolupráca s Ivou Bittovou, Čikori či projekty Rale a VRM 
patria k tomu najzaujímavejšiemu, čo priniesla česká hudobná 
scéna posledných desaťročí. Postupný odklon od rockových 
začiatkov k súčasnému takmer minimalistickému „folku 
jedného muža“ ho pred niekoľkými rokmi opäť postavil do 
centra pozornosti hudobných fajnšmekrov. Do Trenčína tento 
raz nepricestoval sám, ale zobral so sebou vynikajúceho 
bubeníka a perkusistu Miloša Dvořáčka, s ktorým počas 
koncertu viedol neopakovateľný muzikantský dialóg plný 
tajomných, vzrušujúcich nálad, nad ktorými šepkal, recitoval a 
spieval melódie zhudobnených básní. Vladimír Václavek na 
koncerte zahral výber zo svojich troch sólových albumov a 
skôr, než sa diváci spamätali zo sugestívneho hudobného 
zážitku, bolo po koncerte a ani nestihli vytlieskať prídavok. 
Spokojní boli aj prítomní miestni muzikanti, ktorí ocenili 
kúzlenie oboch hráčov so zvukovými procesormi, pomocou 
ktorých vrstvili a násobili jednotlivé vokály i tóny gitary. 

Trenčianske noviny 03.05.2006 
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Dňa 2. mája 2006 sa uskutočnila vo výstavnej miestnosti 
Mesta Trenčín na Mie-
rovom námestí č. 22 ver-
nisáž autorskej výstavy 
amatérskeho výtvarníka 
Viktora Motusa z Báno-
viec n/B. Začiatok verni-
sáže patril vystúpeniu triu 
flautistiek zo Základnej 
umeleckej školy v Tren-

číne – Andrei Kopsovej, Monike 
Klenovej a Zuzane Paššovej. Po 
privítaní Mgr. Teréziou Nikovou 
s maliarskou tvorbou zoznámila v zas-
túpení kurátora Mgr. Jozefa Švikruhu 
predniesla Jaroslava Tichá. Vo svojom 
príhovore spomenula, že autorove dielo 
nie je pre Trenčanov neznámym, pretože 
sa pravidelne zúčastňuje na prehliadke 
umeleckej tvorby Trenčianskeho kraja či 
vo „Výtvarnom spektre“ v Delovej bašte Trenčianskeho hra-
du, alebo na jesennom „Výtvarnom salóne Trenčianskeho 
kraja“. Dnes však návštevníkom sa predstavuje so svojou 
tvorbou v ucelenej podobe. Rodák z Timoradze, pôvodom 
učiteľ, neskôr riaditeľ Základnej školy v Slatinke. Záujem 
o výtvarnú tvorbu získaval už v detstve, keď si prezeral 
ilustrácie Martina Benku či Ľudovíta Fullu, ktoré bohato 
cibrili jeho detskú dušu. Potreba výtvarne sa prejavovať 
vznikala na strednej pedagogickej škole a neskôr na peda-
gogickej fakulte pod vedením Pavla Horvátha, výborného 
akvarelistu. Vystavoval na Slovensku i v zahraničí. Za svoju 

Viktor Motus :  Manínska tiesňava 
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tvorbu dostal viacero významných ocenení. Základom ma-
liarskej tvorby je slovenská kra-
jina, v ktorej hľadá symbiózu so 
životom, snúbiacu sa krásu s 
užitočnosťou. V námetoch sloven-
ských hôľ, polí a hôr zachytáva to, 
čo sa mu najviac prihovára. Je ňou 
svieža paletná náladovosť v kra-
jine, atmosféra, farebná a kompo-
zičná harmónia. Z výtvarných 
techník najviac využíva akvarel 
a olej. Nakoniec sa k prítomným 
návštevníkov prihovoril Viktor 
Motus, ktorý hovoreným slovom 

vyjadril svoju lásku k rodnému Slovensku. 
Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 10.05.2006 
Pomocná evidencia 241/1/06, 247/2/06 

 
Dňa 4. mája 2006 v Dome slovenskej kultúry v Békéšskej 

Csabe sa konala vernisáž trenčianskeho filatelistu Iva 
Velikého pod názvom „Čaro a krása najmenších obrázkov“. 
Vystavovateľ na nej prezentoval výber známok z desiatich 
tématických okruhov – Mesto Trenčín na známkach a celist-
vostiach, Slovenské výtvarné umenie na československých 
a slovenských známkach, J. A. Komenský – učiteľ národov, 
Alfonz Mucha – autor prvej slovenskej známky, Erby slo-
venských miest na československých a slovenských znám-
kach, Nositelia Nobelovej ceny na československých a švéd-
skych známkach, Obrazy Pavla Picassa na známkach sveta. 
Vernisáže výstavy sa zúčastnilo okrem cca 100 čabianskych 
Slovákov a filatelistov aj viacero významných osobností ako 
napríklad generálny konzul Slovenskej republiky Štefan Dano, 

Viktor Motus :  Pod horou 
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primátor mesta Békéšská Csaba Jánoš Papp a ďalší hostia. Pri 
príležitosti tejto výstavy vydal csabiansky filatelistický klub 
pamätný list a príležitostnú pečiatku.  

Vlastné poznámky 
 
V sobotu 6. mája 2006 v Artkine Metro sa na druhý pokus 

uskutočnila siedma premiéra Hudobného Divadla Trenčín 
„Pašie“. Autorské spracovanie tejto biblickej témy sa malo 
Trenčanom predstaviť už pred týždňom, ale ako odôvodnil 
posunutie termínu dramaturg divadla Ondrej Odokienko, 
režisér Andrej Kalinka a herec Ivan Martinka sú 
maximalisti a urobili tak v záujme kvality. Sobotňajší večer 
ukázal, že divákom sa počkať oplatilo. Ivan Martinka v 
monodráme Pašie rozohral postavu uzdraveného slepca 
Bartimeja nasledujúceho Ježiša naozaj bravúrne. Cez takmer 
bleskové multischizofrenické premeny perfektne zvládal 
vykreslenie charakterov jednotlivých postáv, pričom nechýbali 
ukážky skvelého fyzického herectva a sám celých 70 minút 
nezišiel zo scény. Predstavenie nemalo hluché miesta, vypäté 
expresívne scény sa striedali s uvoľnenejšími pasážami. K 
vrcholom patrila scéna s bábkou, či Bartimejove reminiscencie 
na staré časy pred vyliečením. Sugestívnu atmosféru 
predstavenia umocňovala strohá minimalistická scéna, prostý, 
ale účinný svetelný dizajn i naliehavá scénická hudba s domi-
nujúcim violončelom. Zdá sa, že o jednu z najvýraznejších 
udalostí tohoročnej slovenskej divadelnej sezóny sa postaralo 
práve trenčianske divadlo. Nadčasová interpretácia príbehu 
Andreja Kalinku a Ivanka Martinku o odvahe, zrade, 
zbabelosti, oddanosti a pokušení stojí za to, pričom nie je 
dôležité, či ju budete vnímať ako veriaci alebo ateista.  

Trenčianske noviny 10.05.2006  
Pomocná evidencia 249/1/06 
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Dňa 12. mája 2006 tí, ktorí prišli do Galérie M. A. 
Bazovského na pozvanie 
Krajskej organizácie Únie 
žien Slovenska v Trenčíne 
a Sekcie umeleckých škôl 
Slovenskej rady rodičovských 
združení v podvečerných ho-
dinách na tretí ročník kon-
certu mladých umelcov, aby 
tak spolu spevom, hudbou 

a umeleckým slovom oslávili blížiaci sa Deň matiek. V úvode 
podujatia vyslovila moderátorka podujatia Bc. Viera 
Štefulová sama sebe otázku, prečo sa človek určitých 
životných situáciach necháva unášať harmóniou veršov, či 
melódiou piesní, skrátka 
oddáva sa umeniu ?  Od-
poveď nie je jednoznač-
ná, lebo pramení v skry-
tosti duše človeka pred 
okolitým svetom, ktorá sa 
navonok rôznorodo preja-
vuje v prežitých život-
ných situáciach. Keďže 
už po tretíkrát som sa 
stretol s týmito mladými sympatickými umelcami, mal som 
tak možnosť porovnávať ich umelecký rast. Bol som milo 
prekvapený, aký úžasný kvalitatívny krok vykonali v technike 
ovládania nástroja, technike spievaného slova od minulého 
roka. Takto možno hovoriť o huslistoch Filipovi Šamorovi 
a Richardovi Retamózovi, trubkároch Tomášovi Pohúnkovi 
a Lukášovi Pohúnkovi i speváčok Eve Sýkorovej a Andrei 
Čajovej. Nakoniec sýtym barytónovým hlasom prekvapil 
poslucháč prvého ročníka Akadémie muzických umení 

Andrea Čajová 
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v Banskej Bystrici Marián Belko, ktorý sa po prvýkrát 
prezentoval na tomto koncerte. Čo dodať na záver ?  
Jednoznačne im patrilo poďakovanie za príjemné popoludnie 
hlavnej organizátorke podujatia PhDr. Janke Jablonskej, 
korepetitorkám  Mgr. art. Márii Pohúnkovej,  Viere Kostrovej 
a Milici Ilčíkovej a recitátorke Janke Polákovej a moderátorke 
Bc. Viere Štefulovej. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 244/1/06 
 
V piatok 12. mája 2006 sa stretli nadaní spisovatelia a 

básnici v trenčianskej knižnici na Hasičskej ulici na vyhod-
notení súťaže Píšem, píšeš, píšeme. Dvestodvadsaťdva detí 
základných škôl sa zapojilo do 4. ročníka literárnej súťaže 
Trenčianskeho kraja. Autori do súťaže zaslali 299 prác v 
poézii alebo v próze. Pre veľké množstvo a vysokej kvalite 
prác odborná porota tento rok odmenila viacero detí. Medzi 
témami, ktorým sa deti venovali, dominovali zážitky s 
rodinou, kamarátmi. V poézii malí básnici čerpali zo zážitkov 
zo života a vecí, ktoré majú radi. Vo vyššej vekovej kategórii 
sa porota stretla aj s vážnou spoločenskou tematikou. V 
kategórii autorov od 8 – 10 rokov sa na prvom mieste 
umiestnila Lívia Jurišová s básňou Pištovo tajomstvo a za 
prozaické dielo Rozprávky od susedov získala prvé miesto 
Veronika Staníková zo Základnej školy na Hodžovej ulici v 
Trenčíne. Vo vekovej kategórii od 11. – 15. rokov svojimi 
básňami zaujala najviac Petra Šaržíková zo Základnej školy 
na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne a za dielo Svet na 
svetom získala prvé miesto v próze Veronika Mikulová z 
Piaristického gymnázia v Trenčíne. Predsedom poroty bol 
spisovateľ Milan Húževka, ktorý sa už dlhé roky venuje 
najmä zbieraniu povestí z okolia svojho rodiska, z Púchovskej 
doliny. Popri spracovávaní originálnych príbehov často s 
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husitskou tematikou píše i vlastné rozprávky, ako napríklad 
Ríša čierneho peria.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 12. mája 2006 bola na Trenčianskom hrade sprístup-

nená expozícia Ilešháziovskej obrazovej zbierky a obrazov 
z ilešháziovských sídiel. Ako povedala 
v úvode vernisáže riaditeľka Trenčianskeho 
múzea Katarína Babičová, dnes po dlhom 
čase sme sa stretli na veľmi príjemnom 
podujatí, keď 
nám nič nepa-
dá z hradu. 

Trenčianske múzeum ešte 
v roku 1994 v Paláci Zápoľ-
ských bola vystavená časť 
Ilešhaziovskej obrazovej 
zbierky, v ktorej približne zo 
140 zachovalých diel bolo 
vystavených 98 obrazov. Pos-
tupom čase pribúdali ďalšie 
zreštaurované obrazov a začali 
sa hromadiť v depozitári mú-
zea. Keďže priestory Paláca 
Zápoľských neumožňovali ich 
expozičné využitie, tak sa roz-
hodlo rozšíriť expozíciu v Ľudovítom paláci o ďalších 23 
obrazov. A tak dnes umelecké diela, ktoré prešli zručnými 
rukami reštaurátorov, mohli dnes uvidieť návštevníci v ich 
pôvodnej kráse a žánrovej rozmanitosti. Históriu obrazovej 
zbierky Ilešháziovskej rodiny, ich zložité cesty v priebehu 
času priblížil vo svojom príhovore PhDr. Vlastimil Hábl. 
Najcennejšie je, že práca na reštaurovaní obrazov sa už 

Katarína Babičová 

Kalvária 
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pomaly uzatvára. Ešte zostáva dokončiť niekoľko obrazov. Pri 
práci na obrazoch sme museli neraz odstraňovať pred-
chádzajúce neodborné zásahy, aby sme ich potom mohli vrátiť 
do pôvodného stavu. „Dnešné reštaurátorské technológie nám 
umožňujú, aby tieto cenné diela mohli slúžiť pre radosť 
návštevníkov po dlhé roky“, vyjadril sa po vernisáži aka-
demický maliar a reštaurátor Vladimír Kožár. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 13. mája 2006 Delová bašta Trenčianskeho hradu bol 

miestom vernisáže 10. ročníka Výt-
varného spektra. Po privítaní hostí 
a návštevníkov Jaroslavou Tichou 
zhodnotenie neprofesionálnej tvorby 
predniesol predseda odbornej poroty 
Ing. Jozef Vidrnák. Okrem iného 
konštatoval, že odborná porota vy-

brala do súťaže 150 diel od 69 autorov. Dôraz sa kládol na 
invenciu, kvalitu remeselného zvládnutia výtvarných 
materiálov, vyváženosť obsahovej a formálnej stránky diela, 
novosť výtvarných nápadov, postupov, realizácií a myšlien-
kových výpovedí. Kladom tohto ročníka bola zvýšená účasť 
mladých autorov do 25 rokov. Porota udelila 10 cien bez 
poradia nasledovne : 
- kategória A) – autori do 25 rokov bez výtvarného vzdelania 

 Dagmar Bočáková a Markéta Gregorová; 
- kategória A1 – autori nad 25 rokov bez výtvarného 

vzdelania 
 Igor Lackovič, Dušan Chilý, Tibor Hladký, Lidka Ivaňová; 
- kategória B) – autori do 25 rokov s výtvarným vzdelaním 
 Zuzana Janíčková a Peter Hitzinger; 
- kategória B1 – autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním 

Andrej Peťkovský a Anita Šebíková;  

Ing. Jozef Vidrnák 
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Porota udelila aj 15 čestných uznaní autorom, ktorých 
tvorba v jednotlivých 
kategóriach zaujala 
a nesie pečať vyššej 
alebo vysokej výtvar-
nej úrovne nasledov- 
ne : Roman Teicher, 
Veronika Mercellová, 
Ľudmila Foltýnová, 
Čestmír Harníček, Eu-
gen Darnady, Jozef 
Petrík, Peter Zúbek. 
Alena Bušíková, Jarmila Marčišová, Jaroslav Švec, Zlatica 
Johnová, Viktor Vdoviak, Branislav Kristín, Ján Nedorost 
a Veronika Zajacová. 

Osobitné uznania si zaslúžili autori, ktorí v minulých 
ročníkoch  získali ocenenie a i v tomto ročníku ich diela sa 
stala ozdobou vystavenej kolekcie výtvarných diel – Veronika 
Markovičová, Jozef Košík, Peter Šoltó, Jozef Syrový a Peter 
Gahér. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 256/1/06 
 

Dňa 14. mája 2006 Mie-
rové námestie od 15,00 h. sa 
uskutočnilo kultúrne popo-
ludnie Dni vidieka, orga-
nizované Vidieckym parla-
mentom Trenčianskeho 
kraja, v ktorom sa predsta-
vila dolina okolo baníckeho 
mesta Handlová so svojím 

kultúrnym programom. Podujatie moderovali Igor Suchý 

ocenenie Zlatice Johnovej 

fujaristi z Handlovej 
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a Barbora Špániková z Handlovej. I napriek tomu, že 
podujatie bolo propagované, občania mesta Trenčín toto 
podujatie takmer ignorovali, dali prednosť iným aktivitám. 
A tak učinkujúci hrali sami pre seba. 

Vlastné poznámky 
 
Na tlačovej konferencii Trenčianskej jazzovej spoločnosti v 

Trenčíne dňa 16. mája 2006 informoval Ján Babič, že pri 
príležitosti nedožitých 80. narodenín jedného z najvýznam-
nejších osobností džezu Milesa Davisa sa dňa 25. mája 2006 
predstaví v Trenčíne na jedinom koncerte na Slovensku sve-
toznámy bubeník a jeho dlhoročný Davisov spolupracovník Al 
Foster. Al Foster prešiel spoluprácou so všetkými známymi 
menami, ktoré tvoria piliere svetového džezu. Podľa Babiča 
Foster spolupracoval s Milesom Davisom spolu 13 rokov, až 
do jeho smrti v roku 1991. Je to až husársky kúsok, doviezť 
sem Fostera v predvečer nedožitých Davisových narodenín, 
povedal Babič. Koncert sa podarilo na Slovensku a dokonca v 
Trenčíne zorganizovať vďaka dobrým kontaktom medzi 
Trenčianskou jazzovou spoločnosťou a európskymi promo-
térmi. S Alom Fosterom sa v Trenčíne predstavia aj hudobníci 
z New Yorku Eddie Henderson, David Jansen, Sam Yahel a 
Douglas Weiss. Koncert má potvrdiť, že mesto Trenčín je 
centrum džezového diania. Al Foster sa v Trenčíne dlho 
nezdrží, lebo po koncerte prespí v hoteli a ráno odchádza na 
ďalší koncert do Nemecka. 

www/tn.mesto.sk 16.05.2006 
Trenčianske noviny 22.05.2006 
Pomocná evidencia 279/1/06 
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Dňa 16. mája 2006 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
jubilejného 10. ročníka výstavy „AMFO Trenčianskeho kra-

ja“. Po privítaní hostí 
riaditeľom Trenčian-
skeho osvetového stre-
diska Mgr. Vladimí-
rom Zvaleným a po 
zhodnotení úrovne vys-
tavených exponátov 
Ing. Jánom Tlukom 
bližšie výstavu priblíži-
la Jaroslava Tichá. Do 
tohoročnej  súťaže sa 

prihlásilo 72 autorov s 382 fotografiami a jeden súbor foto-
grafií v skupine  A) – dospelí v kategórii farebná fotografia, 
čierno-biela fotografia a kategória Foto-audio a v skupine B) – 
juniori do 16 rokov a juniori do 26 rokov. Z nich odborná 
porota v zložení Ing. Č. Harníček, F. Janouš, M. Potyka a V. 
Polák odporučila na výstavu 115 fotografií od 60 autorov. No 
a potom už nasledovalo oceňovanie tých najúspešnejších 
vystavovateľov.  
V kategórii A) – dospelí, 
farebná fotografia  
Cenu bez poradia prevza- 
li : Bruno Hausner z Prie-
vidze, Vladimír Hrnčiar 
z Trenčína, Rastislav Hus-
tý z Prievidze a Július Ká-
koš z Trenčína; 
Čestné uznanie bez pora-
dia prevzali :  Peter Cagáň 
z Bojníce, Soňa Kalabová z Trenčína, Norbert Kalaba 
z Trenčína a Ivan Štefka z Trenčína; 

Pavol Bartuš z Opatoviec n/V. – Ruky zbožné 

 zľava Ing. Július Kákoš prijíma ocenenie od Ing. Čestmíra Harníčka 



 634 

V kategórii A) – dospelí, čiernobiela fotografia 
Cenu prevzal Igor Hečko zo Starej Turej; 
Čestné uznanie bez poradia prevzali :  Jozef Jurík z Hrádku, 
Adela Čerňanová z Považskej Bystrice, Veronika Marčeková 
z Trenčína a Marián Mockovčiak z Myjavy; 
V kategórii B – juniori do 16 rokov 
Čestné uznanie bez poradia prevzali :  Matej Chrenko 
z Prievidze, Soňa Šumichrastová z Prievidze a Marcel 
Vdoleček z Prievidze; 
V kategórii b) – juniori do 26 rokov 
Cenu prevzala Hana Dovinová z Trenčína; 
Čestné uznanie bez poradia prevzali : Tomáš Fridrich z My-
javy, František Petrovský z Trenčianskych Teplíc. 

Podujatie spríjemnilo svojím koncertom trio flautistiek zo 
Základnej umeleckej školy Monika Klenová, Andrea Kobzová 
a Zuzana Pašová. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 22.05.06 
Pomocná evidencia 271/1/06, 279/2/06 
 
Všetky expozície Trenčianskeho múzea – Trenčiansky hrad, 

Katov dom, expozitúry v Beckove, Podjavorinské múzeum v 
Novom Meste nad Váhom, Bzinciach pod Javorinou, 
Čachticiach, ale i rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra 
Dubčeka v Uhrovci boli počas Dňa múzeí vo štvrtok dňa 18. 
mája 2006 otvorené bezplatne pre všetkých návštevníkov. 
Tento deň využili predovšetkým školy na prehliadku expozitúr 
a rodiny s deťmi. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 21. mája 2006 pripravila Trenčianska nadácia už 
deviaty ročník Trenčianskeho korza. Tohoročné podujatie bolo 
venované kňazovi, profesorovi a spisovateľovi, čerpajúcemu 
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z trenčianskej histórie provinciálovi 
Jozefovi Braneckému, preto aj na 
úvod zoznámili študenti Piaristic-
kého gymnázia návštevníkov korza 
zo životom významného Trenčana. 
V úvode kultúrneho programu sa 
predstavil spevácky zbor gymnázia 
s interpretáciou duchovných piesní, 
na ktorý nadviazal príhovor riadi-
teľa školy Ing. Jánom Žákovicom, 

SchP. s pozvánkou na návštevu interiéru školy. Veľa Tren-
čanov túto ponuku neodmietlo a naviac ich zážitok umocnila 
prehliadka vežičky na vrchole stavby, ktorá poskytla každému 
jej návštevníkovi netradičné pohľady na Trenčiansky hrad, 
farský kostol, Mierové námestie a Palackého ulicu. Medzitým 
prebiehal na Mierovom námestí program, v ktorom sa pred-
stavili študentky Strednej ume-
leckej školy v Trenčíne v do-
bových kostýmoch, Dixieland 
z Piešťan, výtvarníci Ing. arch. 
Július Brúna a Alena Teichero-
vá so svojimi karikatúrami, iba 
16. ročný žonglér Slížo Per-
fecto, Bc. Mária Muráriková s 
predajom svojich medovníkov a ďalší. O správnu atmosféru sa 
postaral už tradičný moderátor Ferdinand Rybníček. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 277/1/06 
 
Už šestnásty raz udeľovalo mesto Trenčianske Teplice, 

tamojšie kúpele a Kruh priateľov českej kultúry Cenu Karla 
Čapka. Toto významné výročné ocenenia dostávajú 
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osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu života a diela Karla 
Čapka a prehlbovanie česko-slovenskej vzájomnosti. 
Ocenenia za rok 2005 v pondelok 22. mája 2006 v kine 
Prameň v prevzal český spisovateľ Ivan Klíma a slovenská 
herečka Eva Rysová. Ešte pred udelením 
ocenenia sa títo sympatickí kultúrni činitelia 
stretli v Galérii M. A. Bazovského 
v Trenčíne, kde si prezreli práve inštalovanú 
výstavu českého umenia „Klenoty českého 
moderného maliarstva 1907 – 1939“ zo 
zbierok Českého múzea výtvarného umenia  
v Prahe a Krajskej galérie výtvarného umenia v Zlíne. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 25. mája 2006 sa uskutočnila v Mestskej galérii 

v Trenčíne slávnostná vernisáž 
výstavy pod názvom „Dr. 
Klaun uvádza ... tri podoby 
klauna“, ktorou bola vyhláse-
ná verejná zbierka v prospech 
Fondu Dr. Klaun. Vernisáž 
svojím vystúpením spestrili 
žiaci Špeciálnej základnej ško-

ly Vladimíra Predmerského v Trenčíne divadelnou etudou 
„Stonožka“ a tancujúcimi klaunami „Line Duo“. Návštevníci 
na výstave si mohli pozrieť zbierky fotografií z divadelných 
predstavení Dr. Klauna, detských kresieb, v ktorých domi-
noval klaun a zbierka drevených plastík klaunov, ktoré zapo-
žičal ich autor, tiež prítomný na výstave Vladimír Morávek. 
Najpozoruhodnejšie však bolo, že takmer všetky vystavené 
detské kresbičky oslovili prítomných účastníkov vernisáže 
výstavy a každá z nich dostala za malý obnos nového 
majiteľa. 

úvod patril vystúpeniu „Line Duo“ 
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Trenčianske noviny 31.05.2006 
Pomocná evidencia 288/1/06 
 
Trenčiansky koncert americkej bubeníckej legendy Al 

Fostera dňa 25. mája 2006 prekonal všetky očakávania. 
Svojím koncertom v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky potvrdil, že hra na bicie môže 
byť skutočným umením, ak za nástrojom sedí osobnosť a 
majster nástroja, ktorý dokáže naplniť trojjedinosť svojho 
poslania - byť skvelým sidemanom, bravúrnym sólistom (na 

koncerte sa blysol 
dvomi sólami) a 
zároveň aj inšpirá-
torom. Rovnako 
vynikajúci boli aj 
členovia jeho 
Quintetu, z kto-
rých zaujal predo-
všetkým trubkár 
Eddie Henderson a 
klavírista Sam Ya-
hel, ktorí patria k 

vyhľadávaným newyorským hudobníkom. Vystúpenie bolo 
súčasťou európskeho turné konaného na počesť nedožitých 
80-tych narodenín Milesa Davisa, s ktorým Al Fostera spájala 
13-ročná spolupráca. Po dvoch prídavkoch, v ktorých ne-
chýbala ani skladba St. Thomas od Fosterovho ďalšieho šéfa 
Sonnyho Rollinsa, slávny bubeník odchádzal z pódia so 
želaním : „Love, Peace and Jazz - láska, mier a jazz.“ Po 
koncerte nasledovala autogramiáda, počas ktorej mohli jazzoví 
fanúšikovia prehodiť niekoľko slov so skvelými hudobníkmi. 
Bezprostredný, usmievavý Al Foster si na každého našiel čas a 
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nechýbalo ani dobrosrdečné podanie rúk. V úlohe pred-
skokana koncertu sa predstavilo prešovské jazzové AMC Trio. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
Pomocná evidencia 297/2/06 

 
Pokus o vytvorenie rekordu v počte klaunov zhromaž-

dených na jednom mieste sa uskutočnil v sobotu 27. mája 
2006 v Trenčíne. Klaunom sa stal každý, kto si v rámci 
verejnej zbierky v prospech Fondu Dr. Klaun kúpil a samo-
zrejme aj nasadil klaunský nos. Pokus o rekord bol súčasťou 

benefičnej akcie Deň 
klaunov. Klaunovský nos 
slúžil ako cestovný lístok 
v trenčianskej mestskej 
hromadnej doprave. Auto-
busy v ten deň od 9. do 
15. hodiny odviezli za-
darmo každého, kto mal 
klaunský nos nasadený na 
vlastnom nose. Do koneč-

ného počtu bol započítaný každý, kto sa medzi 10. a 12. ho-
dinou zaregistroval s klaun-
ským nosom na jednom z re-
gistračných miest na Mierovom 
námestí a o 12. hodine prešiel 
rukami sčítacích komisárov 
pred hlavným pódiom. Dosiaľ 
bol platný rekord vytvorený v 
Martine pred niekoľkými rok-
mi, keď sa tam zhromaždilo 
565 ľudí s klaunovskými nosmi. Na šťastie podujatiu prialo aj 
počasie, keď práve deň pred podujatím celú noc výdatne 
pršalo a nad ránom dážď prestal, dokonca na oblohe sa 
ukázalo aj slniečko. Veselá nálada sa sústredila v amfiteátri, 
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kde po otvorení vystúpili tepklauni „Tap Dance Quartet“, 
kúzelník Melies, Teatro Pimprlo s divadlom „Róza a Imro“, 
pantomimické štúdio Miroslava Kasprzyka „Etudy“. Radosť 
zo dňa však panovala na celom Mierovom námestí, pretože 
v malých hlúčkoch sa deti i dospelí zhromažďovali pri výrobe 
klaunovských rekvizít, maľovaní tváre, kupovaní klaunov-
ských červených nosov, tancovanie hola-hup, žonglovanie na 
nohe, vozenie na fúriku a podobne. Prv než prišla hlavná časť 
dňa  útok na prekonanie slovenského rekordu v počte klaunov 
pred amfiteátrom na Mierovom námestí odovzdal zástupca 
firmy Domoss Technik Richard Valo symbolický šek na 
chladničku pre sociálne zariadenie DEMY v Trenčíne, ktorý 
prevzal jej riaditeľ Mgr. Tibor Gavenda. V hanbe sa nene-

chali ani zástupcovia 
firiem Hoek Slovakia, 
Vitaal, zástupcovia 
mesta Utrecht a ďalší 
hostia, ktorí darovali 
nemalé finančné pros-
triedky Nadácii Dr. 
Klaun.  No a potom už 
prišlo sčitovanie klau-
nov. Pred amfiteátrom 
na Mierovom námestí 

sčítací komisári napočítali 749 presne červených klaunov-
ských nosov a to znamená prekonanie starého rekordu a nový 
slovenský rekord. Ten 750 červený nos umiestnil recesista na 
socha Jozefa Braneckého. Deň klaunov v Trenčíne priniesol 
do Fondu doktor Klaun 86.324 Sk a 500 eur. Táto suma 
však nebol posledná, pretože zbierka pokračovala do               
30. júna 2006 a Nadácia Slovenského plynárenského prie-
myslu navýšila vyzbieranú sumu o rovnakú čiastku až do 
výšky 50-tisíc Sk. 

Ing. Janka Sedláčková preberá dar firmy Vitaal – 40 detských ivalidných vozíkov 
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Vlastné poznámky 
 
Mladí filantropi v druhom grantovom kole podporili 

čiastkou 93 200 Sk deväť z desiatich predložených projektov. 
Projekty boli posudzované podľa kritérií, ktoré si samí 
stanovili povedala koordinátorka projektu Mladí filantropi 
Trenčianskej nadácie Danka Adamusová. Hodnotená bola 
kvalita nápadu a forma spracovania. Do úvahy sa bral aj 
význam projektu pre Trenčín a jeho obyvateľov, ako i 
realizovateľnosť projektu jeho predkladateľmi. Pri výbere sa 
riadili aj subjektívnym názorom na projekt. O neschválenom 
projekte konštatovali, že ako nápad bol dobrý, ale nebol úplne 
spracovaný. Bol odporučený na ďalšie grantové kolo po 
dopracovaní projektu. Donorom projektu Mladí filantropi je 
Nadácia Slovenského plynárenského projektu, ktorá vyčlenila 
na realizáciu projektov čiastku 69-tisíc Sk. Hodnota finan-
čných požiadaviek na realizáciu jednotlivých projektov však 
túto čiastku prekračovala. Študenti – mladí filantropi chceli ale 
podporiť všetky vybraté projekty. Správna rada Trenčianskej 
nadácie preto zvýšila sumu pre schválené projekty získané z 
daru objasnila správkyňa Tren-čianskej nadácie PhDr. Alena 
Karasová. Bolo ťažké rozhodovať sa akou čiastkou podporiť 
jednotlivé predložené projekty. Boli rôznorodé - kultúrneho, 
zábavného, športového zamerania. Dva boli určené pre celkom 
malé deti. Projekty musia predkladatelia zrealizovať do konca 
augusta 2006. Niektoré sa už uskutočnili, ako napríklad Veľká 
cena Trenčína vo fitness detí a vysokoškolský majáles 
Trenčianskej univerzity. Mladí filantropi ďalej podporili : 
- Trenčiansku improligu - zábavné súťaženie amatérskych 

divadelných súborov i jednotlivcov v divadelnej 
improvizácii,  

- dramatické predstavenie Trenčianskeho hradného divadla 
Lásky hry osudné,  
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- podujatie Materského centra Srdiečko – 1. Trenčianske 
vodnícke stretnutie 

- tradičný jednodňový hudobný festival poriadaný študentmi 
gymnázia Ľudovíta Štúra GympelRock 2006. 
Trenčianske noviny 22.05.2006  
Pomocná evidencia 279/1/06 
 
Ojedinelú publikáciu nazvanú Ochrana zrúcanín v kul-

túrnej krajine pokrstili v piatok 26. mája 2006 v Barborinom 
paláci Trenčianskeho hradu. Ide o prvú odbornú publikáciu 
svojho druhu vydanú na Slovensku, ktorej jej cieľom bolo 
ponúknuť širokej odbornej a laickej verejnosti ucelený pohľad 
na metodické, technologické a estetické princípy uplatňované 
pri záchrane zrúcanín. Autorom projektu sa stal Aleš Hoferek, 
ktorý spolu s Ľubomírom Chobotom 
zo Združenia na záchranu Lietavského 
hradu dali dohromady kolektív autorov a 
v rekordnom čase piatich mesiacov kni-
hu vydali. Ako nám povedal Ľubomír 
Chobot, kniha je šlabikárom pre občian-
ske združenia, ktoré sa snažia o záchra-
nu hradov. Nie je určená iba odbor-
níkom. „Vhodná je aj pre laikov, ktorí 
majú záujem o hrady a torzálnu archi-
tektúru. Dozvedia sa z nej napríklad, ako sa hrady menia na 
ruiny a akým spôsobom a prečo ich treba chrániť,“ doplnil 
Aleš Hoferek. Súčasťou akcie bola výstava panelov mapujú-
cich priebeh konzervačných prác na viacerých európskych 
hradoch, ktoré sa uskutočnili v rámci projektu „Culture 2000 – 
Poznajme a chráňme európske hrady“. Slovenským partnerom 
projektu bolo Združenie na záchranu Lietavského hradu. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
Pomocná evidencia 296/1/06 

Aleš Hoferek 
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Dňa 30. mája 2006 navštívil Verejnú kniž-
nicu Michala Rešetku spisovateľ Drahoslav 
Machala, aby sa predstavil trenčianskej verej-
nosti so svojou novou knihou „Majstri slova“. 
Podujatie otvorila zástupkyňa riaditeľky 
knižnice Mária Špániková a potom už vedúca 
oddelenia pre deti a mládež Darina Ďurčeková 
zoznámila zo životom a umeleckou činnosťou prezentujúceho 
hosťa žiakom základných a potom študentom stredných škôl. 
Záver úvodu podujatia patril recitácii člena krúžku Kolomaž 
Richarda Nemca. Po tomto rozsiahlom úvode sa dostal k slovu 
konečne Drahoslav Machala, aby priblížil žiakom a študen-
tom, prečo vlastne vydal svoju knihu „Majstri slova“. Ako 
sám povedal, knihou chcel ukázať aj iný život päťdesiatich 
slovenských literátov – Bernoláka, Štúra, Krasku a ďalších, 
ktorí neboli nikdy zaškatulkovaní, ktorých vždy sprevádzali 
pestvá, lásky, teda čo sprevádza po celý život každého 
obyčajného človeka. Ako príklad uviedol úryvky zo života 

Ľudovíta Štúra, Ivana Krasku, 
v ktorých nechýbali vyjadrenia 
k tajným láskam. Na mladých pos-
lucháčoch bolo vidieť, že tento spô-
sob komunikácie im vyhovoval, 
pretože mimika ich tváre bola 
neustále v napätí. V závere svojho 
vystúpenia vyslovil myšlienku, čo 
najmenej sledovať tie programy 
televízie, ktoré majú rozporuplný 
obsah, ale aby sa viac sústredili na 

čítanie kníh, ktorými sa rozširuje duševný obzor 
a vyjadrovacie schopnosti človeka. 

Vlastné poznámky   
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Dňa 2. júna 2006 v Katovom dome sa 
prezentoval na samostatnej výstave so svo-
jou sochárskou tvorbou rodák zo Starej 
Pazovej Ján Stupavský. Študoval sochár-
stvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe 
v rokoch 1973 – 1977 a vyštudoval na Fa-
kulte úžitkových umení v Belehrade v roku 
1979. V súčasnosti pôsobí v Starej Pazovej 

ako pedagóg. Je členom Združenia výtvarníkov Vojvodiny, 
Srbska, Čiech, Moravy, Sliezka a Slovenska. Pre sochárske 
práce Jána Stupavského je charakteristická materiálová stálosť 
a pevnosť, ako aj jednoduchý, elegantný a čistý tvar. Jeho 
sochárska tvorba a  je bez nápadného modelačného gesta 
a dosahuje disciplinované a nežné tvary. Okrem jednoduchej 
formy a hladkého čistého povrchu, krásu jeho prác dopĺňa 
ladné, pravidelné, hranaté členenie, rytmicky modelovaných 
detailov. Sochárske cítenie Jána Stupavského je v podstate 
monumentálne. Potvrdzuje to niekoľko pomníkov a skulpúr 
postavených na verejných miestach v Starej Pazove a okolí, 
ako i monumentálna sochárska kompozícia „Pučanie“, posta-
vená v Záhrade umenia v Prešove v roku 1992.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 310/1/06 
 

Dňa 7. júna 2006 výstavné 
priestory na Mierovom ná-
mestí     č. 22 poskytli mies-
to na prezentovanie svojich 
prác tridsiatim mladým ab-
solventom výtvarníkom 
z výtvarného odboru Základ-
nej umeleckej školy v Tren-
číne. Po privítaní hostí, 

Ján Stupavský 
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okrem iného aj primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 
Cellera, učiteľom výtvarného odboru Mgr. Jozefom 
Švikruhom prácu absolventov výtvarného odboru zhodnotila 
vedúca výtvarného odboru Mgr. Izabela Bulková. Pred 
očami všetkých prítomných defilovali vystavené výtvarné 
práce. Rodičia, starí rodičia a ostatní blízki mali čo obdivovať, 
pretože práce boli skutočne veľmi krásne. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 7. júna 2006 Verejná knižnica Michala Rešetku 

usporiadala stretnutie so spisovateľkou Petra Džerengová-
Nagyová, ktorej vydavateľstvo IKAR v Bratislave vydalo 
ďalšiu knihu v poradí „Za to mi to zaplatíš“. Spisovateľku 
predstavila manažérka vydavateľstva IKAR PhDr. Mária 
Lešková, ktorá okrem iného spomenula, že dnes pretraktovanú 
knihu uviedol do medzi čitateľov spevák Peter Nagy dňa 23. 

mája 2006 v kníhku-
pectve „Svet knihy“ 
v Bratislave. No a po-
tom sa k slovu dostala 

Petra Nagy-
ová, aby čo 
to prezradila 

o sebe 
a o svojej no-

vej knihe. Petra Nagy-
ová-Džerengová sa narodila 3. marca 1972 v Košiciach. Po 
maturite vyskúšala byť letuškou. Po absolvovaní Ekonomickej 
univerzity sa spolu s manželom usadili v Bratislave a pra-
covala ako redaktorka Slovenskej televízie. Málokto však vie, 
že pani Petra je aj starostlivou matkou troch detí – synov Tea a 
Lea a dcérky Lóry. Pri svojej práci často prichádzala do 
kontaktu s ľuďmi, ktorí jej vyrozprávali svoje osudy. Preto 
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bolo len otázkou času, kedy pretaví to počuté a aj zažité do 
napínavých príbehov. A tak všetky príbehy majú racionálny 
základ. Vo svojej najnovšej próze analyzuje vzťahy dvoch 
manželských párov. Obidva štartovali do spoločného života 
ako dvojice, ktoré zohrievala vzájomná láska, túžby a nádeje. 
Všednosť a tajomstvá ukryté na dne duše však skôr či neskôr 
poznamenajú ich vzťahy. Ako sa vyrovná s manželovým 
„desatorom“ sestrička Tereza ? Pokorí sa, alebo vykročí 
vlastnou cestou ? Podarí sa Mirovi odčiniť svoju neveru, alebo 
mu ju Irma nikdy neodpustí ? A čo deti ? Je pre ne miesto v 
spletitých vzťahoch dospelých ? Príbeh Petry Džerengovej-
Nagyovej je teda plný otázok, ale i odpovedí. Číta sa ľahko, 
jedným dychom. Až keď knihu odložíme, uvedomíme si, 
koľko tajomstiev skrývajú okná našich domovov. 

Vlastné poznámky 
 

Casting speváckej súťaže Juh hľadá SuperStar sa usku-
točnil na podnet Detského výboru mestskej časti Juh, v spo-
lupráci s Kultúrnym centrom Aktivity o. z. a garantom Bra-
nislavom Zubričaňákom. Porota v zložení Ľubica Kršáková,  
Dobroslava Švajdová, Dana Dolejská, Edita Kociánová, Peter 
Grábl a Tibor Bibel vybrala z viac ako 50 zúčastnených do 
finálového kola, ktoré sa uskutoční 19. júna 2006 týchto 19 
finalistov : 
1. kategória :  6 - 10 rokov Tereza Janíková, Dominika Ki-
šiacová, Karolína Kolkusová, Terézia Košovanová, Andrea 
Petrášová a Martina Pristachová.    
2. kategória : 11 - 15 rokov  Dominika Fabová, Andrea 
Justová, Tomáš Kotlárik, Michaela Kováčiková, Júlia Kreh-
líková, Iveta Kuchtová, Tereza Omelková, Barbora Sásková, 
Lenka Vlková, Lucia Žigmundová, Petra Habánková, Pavlína 
Punová a Dominika Švachová.   
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Na finálovom koncerte sa speváci 1. kategórie predstavia 
jednou piesňou – karaoke, 2. kategória  dvoma piesňami – 
karaoke, druhú dospievajú s klavírnym sprievodom Petra 
Grábla.  

Vlastné poznámky 
 

Aj keď trenčianska Galéria Miloša Alexandra Bazovského v 
stredu 14. júna 2006 práve nepraskala od návštevnosti vo 
švíkoch, ale koncert dvojice cimbalistov Viktórie Herencsár 
z Maďarska a jej žiaka Hiroshi Saita z Japonska prekonal 
všetky očakávania. Obaja umelci presvedčili, že cimbal je 
plnohodnotný nástroj, disponujúci bohatou paletou farieb, 
umožňujúci širokú výrazovú škálu na vyjadrenie aj tých 
najjemnejších hudobných polôh, ak za ním sedia skutoční 
majstri. Budapeštianska rodáčka Viktória Herencsár patrí k 
najvýznamnejším hudobníkom na tento, vo vážnej hudbe 
neobvyklý bicí strunový nástroj. Vyštudovala Hudobnú aka-
démiu Ferencza Liszta v Budapešti, od roku 1973 je sólistkou 
Maďarského rozhlasu a od roku 1975 Maďarskej štátnej 
opery. Od roku 1997 pôsobí ako docentka na Akadémii umení 
v Banskej Bystrici, kde v súčasnosti je jej žiakom aj Hiroshi 
Saito. Je prezidentkou Svetovej asociácie cimbalistov, ktorú 
založila v roku 1991. Počas svojej doterajšej umeleckej 
kariéry vydala množstvo hudobných nosičov a získala rad 
ocenení. Hiroshi Saito má za sebou Hudobnú akadémiu v 
Osake, hru na cimbal študoval aj v Hudobnej akadémii 
Ferencza Liszta a teraz v Banskej Bystrici. Ako pedagóg 
pôsobil na viacerých hudobných školách a v inštitúciach v 
Japonsku. V roku 1991 dostal cenu poroty na New Artists 
Audition ´91, ktorá mu otvorila dvere do sveta televízie a 
rozhlasu. V roku 2004 sa stal víťazom medzinárodnej súťaže 
Balassagyarmat. Na trenčiansky koncert si hudobníci pripra-
vili program zostavený z vlastných skladieb vážnej hudby, ale 
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aj variácií na ľudové piesne, spomedzi ktorých zažiarili najmä 
sólové skladby Zimný spánok a Zvon v autorskej interpretácii 
japonského hudobníka a nádherné Variácie na maďarské 
piesne od Viktórie Herencsár. Zo spoločných skladieb vynikli 
4 slovenské ľudové hudby a Gajdy muziky z Bartókovho 
Mikrokozmosu. Obaja hudobníci zaujali nielen skvelou 
zohratosťou, ale aj netradičným spôsobom hry, kedy paličky 
vymenili za hru prstami, čím dosiahli krehkú lyrickú polohu 
zvuku nástroja kontrastujúcu s dynamickými forte pasážami.  

Trenčianske noviny 21.06.2006  
 
Trenčianske hradné divadlo prešlo od svojho vzniku mno-

hými premenami a vystriedalo sa v ňom takmer sto ochot-
níkov. Na konci štvrtého roku existencie mal súbor zohratý 

kolektív, ktorý uvie-
dol dňa 15. júna 2006 
v premiére divadlami 
málo inscenovanú, 
no veľmi podnetnú 
dramatickú prvotinu 
bratov Čapkovcov 
Lásky hra osudná. 
Mgr. Zuzana Mišá-
ková, riaditeľka 
Trenčianskeho hrad-

ného divadla k tomu dodala „Cieľom je neustále zvyšovať 
kvalitu predstavení, hoci v podmienkach amatérskeho divadla 
je to ťažká úloha. Výber hry je vždy výsledkom súhry viace-
rých okolností. Táto hra nie je o slovách, ktoré čítame, ale ako 
povedal režisér Peter Oravec “všetko je medzi riadkami“. Text 
dozrel do súčasnosti a pranieruje jej nešváry akoby bol napí-
saný pre súčasnú spoločnosť, kde víťazí pretvárka, mamon, 
predajnosť „za misu šošovice“, láska je len slovo a ľudský 
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život nestojí viac ako niekoho zábava. Najmä o tomto je 
„komédia“, ktorú sa rozhodli inscenovať. Spolupráca s profe-
sionálnym režisérom nezanedbateľne pozdvihla úroveň Tren-
čianskeho hradného divadla. Túto úlohu na seba prevzal 
dlhoročný režisér Novej scény v Bratislave Peter J. Oravec. 
Je úžasný profesionál, ale aj skvelý človek, ktorý veľmi citlivo 
zladil technické i kre-
atívne možnosti ama-
térov s vlastnou pred-
stavou inscenácie. 
Navyše bol impul-
zom, ktorý súbor 
v danej chvíli najviac 
potreboval. Výsled-
kom je skutočne tren-
čianske divadlo, veď 
okrem troch osôb sú 
všetci zúčastnení od 
režiséra, cez hercov a muzikantov, kostýmerky Janky Ková-
čikovej, až po posledného realizátora scény – a bolo ich 
neúrekom, sú Trenčania.  Hra v štýle Commedie dell´ arte si 
žiada hercov typovo vyhranených, jej postavy sú storočia us-
tálené. V úlohe mrzutého starca intrigána Brighellu sa pred-
stavil dlhoročný ochotník a muzikant Ladislav Žiško. Jeho 
protihráčmi bol silák Trivalin stvárnený už známym hercom, 
ale i šermiarom a kaskadérom Milošom Slemenským a básnik 
Gilles bol stelesnený najmladším členom ansámbla Borisom 
Bilčíkom. Ten sa už zaskvel v postave Uhorčíka v Jááno-
šíííkovi či v postave Bela Capandu v predstavení Lás-ka-nie. 
Ich sekundantmi boli senilný učenec zvaný Dottore a klaun 
Scaramouche. Obe tieto postavy hrali ženy Jarmila On-
drejovičová a Jana Majčíková, čo umožnilo nazerať na ne 
z nadhľadu.  V úlohe peknej mladej ženy Izabelly si zahrala 
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Janette Strharská, ktorej protipólom bola stará kupliarka 
Zerbine v stvárnení Slávky Cvrkovej. V postave Prológa, 
resp. riaditeľa divadla sa alternovali Anna Maršalová a ria-
diteľka divadla Mgr. Zuzana. Mišáková. Na záver treba 
spomenúť aj muzikantov, pretože práve ich hudobný doprovod 
bol neoddeliteľnou súčasťou predstavenia. Za klávesmi bol 
Tibor Grofik a za bubnom kraľoval Ferdinand  Rybníček.  

Vlastné poznámky 
 
Dvojica trenčianskych humoristov a karikaturistov Willy 

Weber a Tibor Vrtík si odniesla prvenstvo z 11. ročníka 
medzinárodnej výstavy kresleného humoru Bomburova 
šabľa. Výstava sa uskutočnila ako jedno z podujatí pri príle-
žitosti Dňa Brezna. Tohtoročnú súťaž motivovali majstrovstvá 
sveta vo futbale. Jej podtitul bol „Športu zdar a futbalu 
zvlášť!“ Do súťaže doručilo  121 autorov z Českej republiky, 
Grécka, Kanady, Nemecka, Srbska Čiernej Hory a Slovenska 
261 prác. Najlepšie z nich boli vystavené v synagóge v Brezne 
počas mesiaca júna 2006. Zisk prvenstva autorskú dvojicu 
zaskočil, lebo na Slovensku sa v kreslenom humore na 
výstavách viac preferuje grafické stvárnenie, filozofická myš-
lienka a satira, povedal Willy Weber. Ako ďalej uviedol, spolu 
s Tiborom Vrtíkom robia humor pre pobavenie. S predpísanou 
témou problém nemali, lebo dlhé roky aktívne športoval a istý 
čas pracoval ako športový novinár. Dvojica pravidelne posiela 
svoje práce na súťaže a výstavy v rámci Slovenska. Dá sa 
povedať, že už 15 rokov patria medzi slovenskú špičku v 
kreslenom humore, ale tak významné ocenenie získali po 
prvýkrát. Humor nerobia kvôli cenám, alebo pre peniaze, ale 
len preto, aby ľuďom na chvíľu spríjemnili život. Na Slo-
vensku je takáto autorská dvojica ojedinelá, kým v susednom 
Česku je takéto spojenie hlavy a ruky oveľa častejšie. Auto-
rom nápadu, námetu je Willy Weber a keďže on nevie kresliť, 
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tak manuálnu prácu – kreslenie vykonáva Tibor Vrtík. 
Podujatie Bomburova šabľa vzniklo v roku 1984. Jeho názov 
sa viaže k povesti o obrnenom a mečom ozbrojenom rytierovi 
v ľudovom podaní nazývanom Bombura, ktorý je súčasťou 
mestského erbu Brezna. 

Trenčianske noviny 07.06.2006  
Pomocná evidencia 320/1/06 
 
Priestory Katovho domu v Trenčíne sa dostali do pove-

domia verejnosti záhadnými úkazmi. V miestnosti na prízemí, 
kde bolo väzenie a mučiareň, sa z ničoho nič hýbala ťažká 
klada na mučenie a v dome sa ozýval čudný buchot. Dom 
mestského kata, ktorý pochádza zo 16. storočia, sprístupnili 
pred vyše dvoma rokmi po rekonštrukcii. Kat býval na 
poschodí, na prízemí bolo väzenie, kde kruto mučili ľudí a 
zomrelo tam veľa nevinných. Trpeli tam aj ženy obvinené z 
bosoráctva. Prvýkrát zaujímavý úkaz nastal v lete minulého 
roka, keď bolo v bývalom väzení asi 15 turistov a zrazu sa 
prudko rozhúpala klada, ktorá visí na lanku na stene. Lietala 
asi meter do boku, potom sa naraz zastavila. Turisti boli z toho 
vyľakaní a všetci hneď išli von. Situácia sa opakovala ešte 
dvakrát, keď sa v dome ozývalo buchnutie, akoby padol ťažký 
predmet, ale nebolo nič spadnuté nenašli. Aby sa týmto nez-
vyčajným javom zamedzilo Katov dom posvätil dekan 
Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík. Obrad spojený s 
modlitbou trval niekoľko minút, priestory pokropil svätenou 
vodou. Túto nezvyčajnú službu Mgr. Milan Kupčík skomen-
toval, že Katov dom vysvätil tak, ako sa vysviacajú iné domy. 
Nič mimoriadne pri vstupe do priestorov necítil. Zabíjali sa 
tam ľudia a možno niektoré duše nemali pokoja. Chceli možno 
to dať nejakým spôsobom dať takto niečo najavo. Miesto sa 
vysvätilo a či to zaberie alebo nie, to sa uvidí. Podľa správ-
kyne Katovho domu odvtedy sa nič nepohlo, nič nebúcha, 
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nestraší a je tu pokoj. Zvláštne 
úkazy pritiahli do Katovho do-
mu ľudí z celého Slovenska aj 
z Čiech a v porovnaní s minu-
lým rokom návštevnosť stúpla 
dvojnásobne. Každého to zaují-
ma, každému to musíme vyroz-
právať. Ľudia sú ale momen-
tálne sklamaní, že už sa to ne-
hýbe a už aj frfľú, prečo sme 
volali pána farára, lebo oni chcú, 
aby tu strašilo. 

Trenčianske noviny 14.06.20006 
Pomocná evidencia  333/1/06 
 
Spevácka súťaž Juh hľadá Superstar sa zrodila v hlavách 

mini poslancov – detí z Detského výboru mestskej časti Juh 
pod organizačným vedením pracovníkov Kultúrneho centra 
Aktivity, o.z. Dňa 18. mája 2006 sa uskutočnil casting zo 72 
prihlásených súťažiacich, z ktorého odborná porota vybrala 15 
finalistov. Finalisti sa stretli za účasti búrlivého obecenstva 
dňa 19. júna 2006. Odborná porota vyhlásila výsledky súťaže : 
1. kategória – SuperStar 6 – 10. rokov 

1. Košovanová Terézia 
2. Petrášová Andreja 
3. Pristachová Martina 

2. kategória – SuperStar  11 – 15 rokov 
1. Dominika Švachová 
2. Barbora Sásková 
3. Lucia Žigmundová 
Mimoriadne ocenenie Kultúrneho centra Aktivity, o.z. 

získala Andrea Justová a Júlia Krehlíková. Záver podujatia 
patril koncertu finalistov pre široké publikum. 
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Info Trenčín 06.07.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06 

 
Na podnet detí u zorganizovali v Kultúrnom stredisku 

Aktivity na Trenčín – Juh spevácku súťaž hľadá Super Star. 
Po úspešnom kastingu, na ktorom si pomeralo sily osemdesiat 
detí z celého Trenčína, sa v pondelok 19. júna 2006 usku-
točnilo finále. Mladí speváci sa predstavili v spoločenskej sále 
Kultúrneho strediska Juh. Súťažili v dvoch kategóriách – men-
šie deti do 10 rokov si zaspievali jednu pieseň ako karaoke a v 
staršej kategórii pribudla ešte jedna pieseň s klavírnym sprie-
vodom. Na prípravu mali súťažiaci necelý mesiac. Počas neho 
sa štyrikrát stretli s mladým trenčianskym hudobníkom, 
gymnazistom Petrom Gráblom, ktorý ich počas finálového 
vystúpenia sprevádzal na klavíri. Podľa jeho slov, najväčším 
problémom bol výber vhodných piesní pre nádejných 
spevákov a udržať rytmus s klavírom. V repertoári finalistov 
sa najčastejšie vyskytovali piesne od Zuzany Smatanovej, 
Tublatanky a Elánu. Hoci niektorí z finalistov nikdy predtým 
nespievali, všetci ho milo prekvapili. Víťazov vyhlásili pred 
obchodným centrom Južanka, kde čakanie na verdikt poroty 
spestrovali vystúpeniami tanečníci z Goonies, Korzo, Koral i 
skupina Tap Dance Quartet. Spomedzi mladších speváčok si 
sympatie poroty získala štvrtáčka Terézia Košvárová. Medzi 
najlepšie tri speváčky patrili Lucia Žigmundová, Barbora 
Sasková a víťazkou druhej kategórie sa stala šestnásťročná 
Dominika Švachová.  

Info Trenčín 06.07.2006 
Pomocná evidencia 385/1/06 
 
Známy trenčiansky fotograf Miloš Ábel opäť sprístupnil 

atraktívne priestory svojho priestranného objektu bývalého 
mlyna v Trenčianskych Biskupiciach, aby v nich trinásť výt-
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varníkov z Trenčína a okolia nainštalovalo štvordňovú výstavu 
zo svojej voľnej tvorby. I napriek tomu, že vernisáž sa usku-
točnila vo podvečer dňa 22. júna 2006, keď na sklonku 
tropického dňa sa odohrával posledný 
zo zápasov českej reprezentácie na 
futbalových majstrovstvách sveta, 
predpokladalo by, že by to ovplyvnilo 
návštevnosť výstavy. Opak bol prav-
dou, lebo na jej vernisáži bola až 
mimoriadne hojná účasť. Vo vysta-
venej kolekcii obrazov a plastík zau-
jali predovšetkým olejomaľby a gra-
fiky inšpirované rytmizujúcimi prv-
kami ľudových ornamentov Jozefa 
Vydrnáka, tajomné éterické dámy s hudobnými nástrojmi na 
obrazoch Petra Marčeka, kubistické krajiny Rudolfa Mošku, 
portréty od Vladimíra Kudlíka, poetické obrazy Júliusa 
Činčára či hravé plastiky - postavy a hlavy od Igora 
Mosného, kombinujúce drevené korpusy a kovové časti 
časom poznačených pracovných nástrojov a bránových 

kovaní, ktoré dotvárali cha-
rakter drevených sôch. Vtip-
né a nápadité boli aj in-
štalácie jeho plastík - vtákov 
umiestnených do okenných 
výklenkov. Iskra a ľahkosť 
nechýbala ani obrazom do-
brej duše výstavy Evy Mi-
šákovej. Za pozornosť však 

stála aj tvorba ďalších vystavujúcich autorov – Juraja Kraj-
ča, Laca Mošku, Juraja Oravca, Milana Petríka i Sta-
nislava Lubinu, s výnimkou Juraja Zemanoviča, ktorého 
kolorované perokresby zatiaľ nedosahujú kvality prác jeho 

Eva Ábelová – Kráľ s kráľovnou 
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kolegov. Jozef Vydrnák, ktorý výstavu otváral, nám o nej 
povedal: „Výstava nadväzuje na prezentácie a stretnutia 
neformálnej trenčianskej skupiny výtvarníkov 6+1. Výstavné 
plochy v mlyne sme si spontánne rozdelili a každý z autorov 
vybral také ukážky z tvorby, aby vhodne zapadli do kom-
plexnej inštalácie, ktorá nie je tematicky ani obsahovo obme-
dzená. V tomto mlyne sa kedysi mlela múka pre posilnenie 
tela, my sme sem teraz prišli zomlieť zrno pre posilnenie 
ducha.“ Akademický sochár Juraj Krajčo k tomu doplnil, že 
„prvým impulzom k výstave bol zámer stretnúť sa s kolegami 
výtvarníkmi, pozveme si zopár hostí a posedíme spolu. 
Nakoniec bol na vernisáži „plný dom“ a na seba sme vôbec 
nemali čas. Ešteže sme mali príležitosť porozprávať sa spolu 
pri inštalácii výstavy.“ Jediným slabším miestom vernisáže 
bolo vystúpenie mladej kapely Next Page, v ktorej hral syn 
výtvarníka Juraja Oravca. Aj keď hrala s viditeľnou radosťou, 
nepodarilo sa jej zapadnúť do atmosféry miesta a vystavených 
obrazov. Hrala príliš dlho, príliš hlasno a nie práve 
najzaujímavejšie, čo spolu s dusným ovzduším spôsobilo, že 
veľká časť divákov sa presunula do otvoreného prízemného 
priestoru s občerstvením, alebo von pred mlyn. Ak aspoň 
polovica ľudí, ktorí výstavu navštívili prišla kvôli obrazom, je 

to skvelá správa nie-
len pre vystavujúcich 
umelcov, ale aj pre 
celú trenčiansku výt-
varnú scénu. Možno 
kvôli reprezentatív-
nosti jej aktuálnej 
podoby by nabudúce 
nezaškodilo rozší-
renie výstavnej ko-
lekcie aspoň o kovo-
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vé plastiky Jozefa Syrového a objekty a plastiky z keramiky 
Jána Hubinského. 

Trenčianske noviny 28.06.2006  
Pomocná evidencia 372/1/06 

 
Herečka Jacqueline Bisset otvorila 14. ročník Medziná-

rodného filmového festivalu Art Film v piatok dňa 23. júna 
2006 v trenčianskom Kultúrnom a metodickom centre Oz-
brojených síl Slovenskej republiky pred premietaním klasic-
kého filmu Françoisa Truffauta Americká noc, v ktorom 

hrala hlavnú úlohu. 
Úlohu moderátorov 
podujatia prezentovali 
herci Zuzana Fialová 
a Maroš Kramár. V 
sobotu dňa 24. júna 
2006 si Jacqueline 
Bisset prevzala na 
Moste slávy v Tren-
čianskych Tepliciach 
cenu Hercova misia. 

Na druhý deň si tú istú cenu prevzal český herec Lubomír 
Lipský. V ten istý deň uviedla v kine Kúpeľnej dvorany svoj 
najnovší film Vybrané umenie lásky, ktorý vznikol v roku 
2005 v réžii Johna Irvina. Jacqueline Bisset, vlastným me-
nom Winnifred Jacqueline Fraser-Bisset, sa narodila 13. sep-
tembra 1944 vo Veľkej Británii v rodine lekára a advokátky 
francúzskeho pôvodu. Počas štúdia na francúzskom lýceu v 
Londýne sa začala venovať tancu, po roku 1962 pracovala 
ako fotomodelka. V druhej polovici 60. rokov sa začala obja-
vovať vo filmoch, medzi jej prvé patrí Fortieľ a ako ho 
získať z roku 1965. Po úspechu snímky Aféra v Kapskom 
Meste odišla do Hollywoodu, kde zažiarila vo filmoch 
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Detektív, Bullitov prípad, Letisko, Život a doba sudcu 
Roy Beana a podobne. Medzi  jej náročnejšie úlohy patrí 
Julie Baker v psychologickej dráme Americká noc. Publi-
kum ju však pozná najmä z filmov Muž z Acapulca, Vražda 
v Orient exprese, či Sudca a jeho kat. Za herecké výkony 
vo filmoch The Sweet Ride, Kto zabíja najlepších Európ-
skych šéfkuchárov ?, Pod sopkou a Johanka z Arcu bola 
nominovaná na Zlaté glóbusy. Od roku 2001 okrem toho 
Medzinárodný filmový festival Art Film v spolupráci so 
Slovenským literárnym fondom ude-
ľujú aj cenu Zlatá kamera. Pravi-
delne ju dostávajú domáci a zahra-
niční filmoví profesionáli najrôznej-
ších povolaní za výrazný prínos do 
oblasti kinematografie. Na nadchá-
dzajúcom 14. ročníku Art Filmu si 
toto ocenenie prevzal poľský režisér 
Andrzej Wajda a slovenský scená-
rista a režisér Dušan Hanák. Ako 
každý rok, aj tento bolo vyhodno-
covanie v rukách poroty. Rozhodla totiž o novom držiteľovi 
festivalového ocenenia - Modrý anjel, ktorého dostal víťaz 
hlavnej súťaže celovečerných hraných filmov. Autorkou 
sošky bola Ingrid Višňovská. Ako hlavný materiál pri jej 
vytvorení použila mladá umelkyňa bronz. Krídla sú 
vybrúsené z modrého skla a podstavec tvorí vzácne drevo. 
Tento rok v nej porota hodnotila desať titulov. Súťažná 
sekcia krátkych, dokumentárnych, animovaných a experi-
mentálnych filmov Artefakty ponúkla tridsať titulov a sekcia 
študentských filmov pod názvom Na ceste  21 filmov. Do 
trojice festivalových súťaží sa tento rok prihlásilo spolu 785 
snímok. Porote 14. ročníka Art Filmu predsedal britský 
režisér John Irvin. O osude filmov rozhodol so zvyškom 

Lubomír Lipský  
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poroty, ktorú bude tvorili domáci filmový kritik, historik, 
encyklopedista a vysokoškolský učiteľ Richard Blech, 
americký filmový kritik, režisér a publicista Ron Holloway, 
maďarský režisér Zoltán Kamondi, český publicista a 
filmový kritik Antonín J. Liehm a chorvátsky kameraman 
Živko Zalar, český spisovateľ, scenárista, dramatik a pre-
kladateľ Jiří Stránský, režisérka, scenáristka a herečka 
Katarína Šulajová. Aj tento rok bude na Art Filme pôsobila 
porota Medzinárodnej federácie filmových klubov FICC. Jej 
členmi boli Thomas Ahlqvist zo Švédska, Peter Gavalier 
zo SR a Veit Geldner z Nemecka. Festival ponúkol divákom 
v siedmich sálach 170 krátkych a dlhometrážnych filmov, 
medzi ktorými boli rovnako hrané aj dokumentárne snímky. 
Pripravené filmy pochádzali zo 40 krajín a návštevníci ich 
uvideli na troch súťažných a mnohých informatívnych 
prehliadkach. Prezidentom festivalu bol herec, režisér a textár 
Milan Lasica a umeleckým riaditeľom filmový režisér a 
zakladateľ festivalu Peter Hledík. Producentsky ho 
zastrešoval Ján Kováčik. Nesúťažnými prehliadkami 
tohtoročného Art Filmu boli : 

- Kultové filmy 20. 
storočia – podľa výbe-
ru Martina Ciela  

- Pred 50 rokmi – naj-
významnejšie diela ro-
ka 1956  

- To najlepšie z projek-
tu 100 – výber z ob-
ľúbenej dlhoročnej 
prehliadky  

- Lesné jahody – pre-
hliadka švédskych filmov  

- Fínske biele noci – prehliadka fínskych filmov  

Dušan Hanák na prechádzke v trenčianskoteplickom parku 
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- Indonézsky film – prehliadka indonézskych filmov  
- Slovenská sezóna – najnovšie slovenské filmy  
- Najbližšie od hraníc – prehliadka nových diel zo 

susedných krajín  
- Art Film Fest – distribučné predpremiéry a filmy ocenené 

na medzinárodných fórach  
- Pocta Vladovi Müllerovi – podľa výberu a pod vedením 

Richarda Müllera  
- Zlatá kamera – snímky tohtoročných laureátov – A. Wajdu 

a D. Hanáka  
- Hercová misia – diela tohtoročných laureátov ocenenia 

Actor\'s Mission Award  
Súčasťou Art Filmu boli aj zaujímavé sprievodné podujatia 

ako napríklad : 
- vernisáž fotografií „Art Film 2005“ dňa 25. júna 2006 

Ctibora Bachratého v obchodno-nákupnom centre MAX 
v Trenčíne, 

- vernisáž fotografií „Záznamy a odkazy“ dňa 28. júna 2006 
od filmového režiséra Dušan Hanáka v Mestskej galérii 
v Trenčíne, 

- stredoveký večer na Trenčianskom hrade „Povesť o studni 
lásky“ dňa 28. júna 2006, 

- Open air koncert „Bezstarostná jazda“ - Lavaganca, Para, 
Vidiek na Mierovom námestí dňa 30. júna 2006, 

- „Spanilá jazda“ motorkárov Easy Riders k obchodno-
nákupnému centru Max dňa 
30. júna 2006. 
Na záver filmového festivalu 

Art Film porota udelila oce-
nenia : 
A) Ocenenie Modrý anjel 
Grand Prix Art Film pre : 

- najlepšieho herca  zís-
David Dencík prevzal ocenenie od herca Franca Nera 
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kal David Dencik - Lacná telenovela, Dánsko/Švédsko;  
- najlepšiu réžiu získal Wang Xiaoshuai - Šanghajské 

sny, Čína; 
- najlepšiu kameru získal Jurij Klimenko - Snívanie 

o vesmíre, Rusko; 
B) Ocenenie Artefakty za 

- najlepšiu réžiu v krátkom hranom filme získal 
Bálint Kenyeres - Pred úsvitom, Maďarsko; 

- najlepšiu réžiu v dokumente získal J.G. Périot - Aj 
keby bola zločincom, Francúzsko;  

- najlepšiu réžiu v animovanom alebo experimen-
tálnom filme získal Riho Unt - Medvedí bratia, 
Estónsko; 

C) Ocenenie Na ceste  
- najlepší tvorca študentského filmu : Filip Mar-

czewski - Melodráma, Poľsko 
D) Hlavná cena F. I. C. C., ktorou je Cena Dona Quixota 

získala Lacná telenovela od režisérky Fischer Christen-
senovej. 

Vlastné poznámky 
Info Trenčín 22.06.2006 
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Klubové Artkino v Trenčíne pripravilo počas konania me-

dzinárodného filmového festivalu ArtFilm prehliadku kine-
matografií krajín Višegradskej štvorky. Od piatku 16. júna 
2006, každý druhý deň až do 2. júla 2006 sa premietali filmy z 
produkcie Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska. Prehliadku 
symbolicky otvoril koprodukčný film troch krajín Vzpomínky 
a Zapomínaní. Súčasťou prehliadky bola v stredu 28. júna 
2006 aj prednáška Martina Mullera, ktorý vyučuje dejiny 
filmu na Vyššej odbornej filmovej škole v Zlíne. Tematicky 
bude venovaná kinematografiám Višegradskej štvorky, ich 
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vývoju, porovnaniam, s akcentom na nové vlny. Nechýbali ani 
ukážky významných diel. Po nich sa premietli dva poľské 
filmy Krátky film a zabíjaní a Krátky film o láske režiséra 
Krystofa Kieslowski. Celkovo sa odpremietalo deväť filmov. 
Počas prehliadky bola inštalovaná vo vestibule výstava 
fotografií študentov zo Zlína. Na prehliadke boli uvedené aj 
niektoré filmy, ktoré ešte u nás nemali premiéru, napríklad 
film Iné svety od Marka Škopa. Premietnutý bude až na 
festivale v Karlových Varoch. V rámci filmu pre pamätníkov 
bol uvedený film Slávnosť v botanickej záhrade režiséra Ela 
Havettu 

Trenčianske noviny 21.06.2006  
 

Združenie Wagus dňom  
24. júna 2006 opäť začalo s or-
ganizovaním nočných prehlia-

dok Trenčianskeho hradu. Mi-
moriadne priaznivé teplé po-
časie vylákalo medzi histo-
rické múry veľkých a malých nielen Trenčanov, ale aj cu-
dzincov v troch časových intervaloch, aby spoznali a videli na 
vlastné oči ako rozhodoval inkvizičný súd pri upálení bosorky, 
ako sa  mučilo v hladomorni, ako sa správalo obyvateľstvo 
počas tureckých vpádoch na naše územie i ukážky stretnutí 
s duchmi a strašidlami, ktoré naozaj strašili.  Odmenou pre 
každého účastníka večerného hradu bol pohľad na rozsvietený 
večerný Trenčín z Matúšovej veže. Záver prehliadky patril 
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návštevou podzemných priestorov hradu. Kto nestihol 
navštíviť túto prvú nočnú prehliadku Trenčianskeho hradu mal 
ešte šancu v prípade priaznivého počasia tak vykonať v dňoch 
08.07.2006, 22.07.2006 a 19.08.2006 so začiatkom o 21:00, 
21:30 a 22:00. V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa 
prehliadky nekonali. 

Vlastné poznámky 
 
Kino Hviezda v dopoludňajších hodinách dňa 27. júna 2006 

bolo miestnom vyhodnotenia celoročnej čitateľ-
skej súťaže základných škôl pod názvom 
„Čítajme všetci – čítanie je super“ za účasti 
spisovateľov Rudolfa Dobiáša a Petra Gloc-

ka. Priebeh súťaže zhodnotila vo svojom prí-
hovore vedúca oddelenia pre deti a mládež Verejnej knižnice 
M. Rešetku v Trenčíne Darina Ďurkechová, keď okrem 
iného konštatovala, že súťaž potvrdila záujem detí o literatúru 
a knihy. Do súťaže sa prihlásilo desať škôl, 52 tried, teda 1028 
žiakov. Vyhodnotených bolo 20 tried, najviac po tri triedy 
mali Základná škola Trenčín, Veľkomoravská a Základná 
škola sv. Andreja – Svorada a Benedikta Trenčín. Ako pove-
dala, vybrať tých najlepších nebolo najľahšie. Pri hodnotení sa 
brala do úvahy účasť detí na spoločných podujatiach a frek-
vencia účasti v knižnici. No a potom už z rúk riaditeľky 
Verejnej knižnice M. Rešetku Mgr. Lýdie Brezovej, spiso-
vateľov Rudolfa Dobiáša a Petra Glocka prevzali tí najlepší – 
triedy aj učitelia ocenenie, ktorými boli najnovšie vydané 
knihy a sladkosti. Záver patril spisovateľovi Petrovi Glockovi, 
ktorý zoznámil deti so svojou najnovšou tvorbou. 

Vlastné poznámky 
Dňa 30. júna 2006 sa predstavili trenčianskej verejnosti 

dvaja výtvarní umelci v trenčianskej Galérii Alexandra Miloša 
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Bazovského Stanislav Buban výstavou Intimity - Maľby z 
rokov 1996 – 2006 a doc. Ľubomír Stacho. 

Stanislav Buban sa na slovenskej výtvarnej scéne pohybuje 
už od polovice 80. rokov, kedy patril do 
skupiny umelcov, razantne sa hlásiacich k 
„divokej“ postmodernej maľbe, na ktorej 
princípoch postavil aj svoj neskorší ab-
straktný a figurálny program. Stano Bubán 
však nepatrí medzi tých maliarov, čo roz-
množujú jednu tému či štýl v nekonečných 

sériách. A teda bolo len otázkou času, kedy sa v jeho tvorbe 
opäť objaví figúra. Keďže spôsob a techniku maľovania vždy 
podriadi danej téme a momentálnej nálade, jeho tvorba sa 
nedá striktne a jednoducho rozdeliť na abstraktnú a figurálnu. 
Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, vychádza jedna z druhej a 
každá z nich je navyše predvedená v širokej škále možných 
polôh a výrazov. Abstraktná maľba, v rozpätí od čiernych 
monochrómov po farbami hýriace ornamentálne variácie. 
Figurálna, od striktne realistických staromajstrovskou techni-
kou maľovaných polôh, po expresívne kresby „ľahkého“ 
záznamu tanca alebo súboja dvoch tancujúcich. 

Fotografická výstava 
53&53 predstavuje tvorbu 
slovenského fotografia 
strednej generácie Ľuba 
Stacha. Stal sa nielen 
skvelým autorom, ale aj 
organizátorom fotogra-
fického života. V roku 
1990 založil oddelenie fo-
tografie na Vysokej škole 

výtvarných umení v Bratislave, ktorú dodnes vedie. Hoci patrí 
k predstaviteľom multimediálneho umenia, ktoré využíva 

Stano Buban 

Stano Bában :  Instinkt 
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inštalácie, objekty a video, na výstave v Trenčíne predstavil 
fotografický konceptuálny dokument. Vystavenými foto-
grafiami odkrýva svoje súkromie vlastné i svojich blízkych. 
Časť kolekcií vystavených fotografií predstavujú nefotogra-
fické otlačky fotografií na plátno, ktoré jeho autorskou 

technikou. V jeho tvorbe nechýba dávka irónie 
– pohľady na výklady obchodov na Obchodnej 
ulici v Bratislave, ktoré zaznamenané v rozpätí 
štvrťstoročia, vstupujú ako fotografické svedo-
mie slovenského občana, ktorý žil v dvoch 

politic-
kých sys-

témoch. Stáva sa často, 
že náš občan chodí 
s klapkami na očiach 
a pritom si neuvedomu-
je, čo sa okolo neho de-
je. A tu príde fotograf 
a so svojimi fotogra-
fiami mu nastaví zrka-
dlo času na oči.  

Trenčianske noviny 26.06.2006  
Pomocná evidencia 407/1/06 
 
Dňa 30. júna 2006 bola  trenčianska mestská veže miestom 

vernisáže výstavy fotografií pod názvom Trenčín z balóna. 
Kôš z balóna na mieste pred vstupom do výťahu na mestskú 
vežu sa stal tým správnym ťahákom, ktorý vzbudzoval u via-
cerých Trenčanov i návštevníkov mesta vidieť niečo zaují-
mavé a nevídané, pozrieť sa na Trenčín z vtáčej perspektívy. 
Autor výstavy Alfonz Líška so svojimi 24 fotografiami 
Trenčianskeho hradu, historického centra, ale aj jednotlivých 
ulíc mesta Trenčín rozmiestnených na stenách mestskej veže 

Ľubo Stacho 
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umožnil každému návštevníkovi priblížiť to, čo všetko vníma 
a prežíva letec balóna 
počas letu. A tak každý 
sa na chvíľu stal členom 
posádky teplovzdušného 
balóna. Na vernisáži Al-
fonz Líška opísal svoje 
zážitky z letu balónom veľ-
mi jednoducho, „vo výške 
nad 300 metrov nevnímam 
to, čo sa podo mnou deje. 

Počujem len brechot psov. Od kilometra nie je počuť už vôbec 
nič, ani vietor, pretože balón je ním unášaný“.  

Pomocná evidencia 405/1/06 
 
Dňa 1. mája pred 70-timi rokmi sa v Trenčianskych Te-

pliciach stretli majitelia automobilov AERO. Podľa dobových 
informácii tu so svojim autom vtedy prišiel aj rumunský princ. 
Na počesť tejto udalosti pripravil Autoveterán klub AERO z 
Bratislavy dňa 1. júla 2006 opäť stretnutie aeroviek a ich ma-
jiteľov. Ešte predtým, než 26 aut prišlo do Trenčianskych 
Teplíc počas okružnej cesty Trenčianskym krajom, zastavili sa 
na Mierovom námestí v Trenčíne. Zoradené vozy viac ako 
hodinu s obdivom obliehali desiatky zvedavcov. Medzi zbera-

teľmi aeroviek boli majitelia, 
ktorí kúpili už hotové vozidlo. 
Pravoverní aerovkári si ich 
však do súčasnej dokonalej 
a vyleštenej krásy zostavili 
sami. „Niektorí vytvorili vo-
zidlo doslova podľa originálu 
na dobovej fotografie, iní pri 
rekonštrukcii vylepšovali a 

obdivovateľka a majiteľ Aero 
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pridávali. Ale ani jedno auto tu nebolo rovnaké.  
Trenčianske noviny 12.07.2006 
Pomocná evidencia  

 
Dňa 4. júla 2006 ožili výstavné priestory na prízemí 

Trenčianskeho múzea až do konca mesiaca júla výstavou 
obrazov na skle maľovaných Zuzany Vaňousovej pod náz-
vom „Maľované spomienky“. Úvod k výstave sa predstavili 
mladí muzikanti zo Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne Žišku. Na vernisáži v úvo-
de riaditeľky Trenčianskeho múzea v Tren-
číne Katarína Babičová konštatovala, že je 
na škodu veci, keď tak nádherná a poetická 
výstava doposiaľ nenašla svoje miesto vo 
výstavných priestoroch v Trenčíne. Výstavu 
a vystavujúcu umelkyňu bližšie priblížila vo 
svojom príhovore kurátorka výstavy riaditeľka Považského 
osvetového strediska v Považskej Bystrici Danka Čižmárová. 
Zuzana Vaňou-
sová sa narodila 
v Staškove na 
Kysuciach v ro-
dine Krónerov-
cov. Otec bol 
známy ako 
ochotnícky herec 
a režisér, ktorý 
u nej vzbudil 
záujem o diva-
dlo. Výtvarne 
bola činne od mladosti. Miestom pôsobenia boli Považské 
strojárne, v ktorých pracovala na propagácii a neskôr prešla 
pracovať do redakcie závodného časopisu, v ktorom písala, 

svojej tete prišla zavinšovať Zuzka Krónerová 
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redigovala, ilustrovala články a poviedky kresbami, teda 
dávala mu grafickú podobu. Svojej záľube sa plnohodnotne 
začala venovať až na dôchodku, kedy sa prihlásila do 
výtvarného krúžku v Púchove, keď svojimi radami jej pomá-
hali získavať sebadôveru akademickí maliari František Šesták, 
Zdeno Horecký a reštaurátor Vladimír Kožár. Jej vzácnym 
učiteľom a človekom veľmi blízkym bola národná umelkyňa 
Mária Medvecká. Spomienky na detstvo, spomienky na 
milých a blízkych ľudí, spomienky na ťahavý spev kysuckých 
žien ju inšpirovali zachytiť tieto spomienky aj farebne. 
Postupne tieto myšlienky začali nadobúdať konkrétnu pred-
stavu, keď začala maľovať na sklo. Na sklo namaľovala stov-
ky námetov a pesničiek z rôznych regiónov Slovenska. „Ľudo-
vé pesničky a ľudová technika idú k sebe“ tvrdí pani Vaňou-
sová. Na skle maľuje i sakrálne motívy. Známe sú dvoj-
obrázky s ornamentom a modlitbičkami podľa knižky doc. 
ThDr. Viliama Judáka „Krížová cesta národných svätcov“, 
ktoré zdobia steny kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. 
Jej obrazy na skle maľované sú súčasťou zbierok Slovenského 
národného múzea, Slovenskej národnej galérie, Národopis-
ného múzea v Prahe, ale nachádzajú sa v súkromných 
zbierkach v celom svete. Z obrázkov a výtvarných diel Zuzany 
Vaňousovej vyžaruje pokoj a pohoda, láska k prírode, ľudovej 

piesni a zvykov nášho 
ľudu, teda to, čo je 
príznačné pre jej osobu. 
V mene rodiny Krónerov-
cov pozdravila svoju tetu 
známa slovenská herečka 
Zuzana Krónerová.  

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 

12.07.2006  
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Pomocná evidencia 403/3/06 
 
Dvanásť výtvarníkov z Výtvarného klubu pri Mestskom 

kultúrnom stredisku Mesta Piešťany sa predstavilo so svojou 
tvorbou na výstave inštalovanej v trenčianskej Mestskej galérii 
na Mierovom námestí dňa 6. júla 2006. Výstava nadviazala na 
tradičné výmenné výstavy tvorby neprofesionálnych výtvarní-
kov z Trenčína a Piešťan zo 70-tych rokov minulého storočia a 
znovu oživiť vzájomnú spoluprácu. V marci 2006 v Pieš-
ťanoch úspešne vystavovali trenčianski výtvarníci. My teraz 

radi vraciame po-
hostinnosť pieš-
ťanských výtvarní-
kov ich výstavou u 
nás v Trenčíne, 
konštatovala Jaro-
slava Tichá za or-
ganizátora výsta-
vy. Prítomní na 
výstave sa dozve-
deli, že piešťanský 
výtvarný klub 

združujúci neprofesionálnych autorov existuje už od roku 
1964 a v priebehu nasledujúcich desaťročí jeho členovia zís-
kali množstvo ocenení na regionálnych i celoslovenských 
výtvarných súťažiach. Na trenčianskej výstave spomedzi nie-
koľkých desiatok diel zaujali predovšetkým abstraktné obrazy 
Márie Baranovičovej, expresívne olejomaľby Viliama Zi-
mana, batiky Eleny Rebrovej, koláže od Danice Bánikovej 
vytvorené v počítačových grafických programoch, ako aj kra-
jiny a zátišia od jediného profesionálneho výtvarníka Alojza 
Majerníka, ktorý patrí k spoluzakladateľom klubu. Ten o 
výstave povedal, že „sú v nej zastúpené  diela vytvorené 

Jozef Radošínsky – Stodoly na Podbánskom 
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rôznorodými výtvarnými technikami, ktoré namaľovali 
skúsení autori, takmer na profesionálnej úrovni. Prinášajú 
dvanásť umeleckých názorov, ktoré stoja za pozornosť.“  

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Pomocná evidencia 403/1/06 
 
Na celoštátnom odbornom seminári Slovenská kronika 

2005 usporiadanom v dňoch 6. a 7. júla 2006 spojeného 
s vyhlásením výsledkov súťaže kroník získala Kronika 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za 
obdobie akademického roka 2004/2005 1. miesto v kategórii 
inštitúcií. Významný podiel na tomto úspechu má Mgr. Jozef 
Čery, pod ktorého vedením Kronika mesta Trenčín získala 1. 
miesto v kategórii miest nad 50 tisíc obyvateľov v súťaži 
kroník Slovenská kronika 1999.  

Vlastné poznámky 
 

Vo výstavnej sieni Mestskej galérie v 
Trenčíne v piatok 7. júla 2006 bola otvo-
rená prvá autorská výstava Juraja Tomana, 
študenta maľby na Akadémii umení v 
Banskej Bystrici. Výstavná kolekcia pod 
názvom „V tme“ predstavuje výber z jeho 
figurálnych olejomalieb a pastelov. Kurátor 
výstavy Mgr. Jozef Švikruha na vernisáži 
povedal, že 20-ročný Juraj Toman patrí k 
výrazným talentom nastupujúcej generácie 

trenčianskych výtvarníkov. Svojím talentom zaujal už ako 
žiak základnej umeleckej školy, keď sa pripravoval na prijí-
macie skúšky na strednú Školu úžitkového výtvarníctva v 
Kremnici, v ktorej vyštudoval odbor štukatérstvo. V súčas-
nosti má za sebou prvý ročník Fakulty výtvarných umení. 
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Svoju debutovú výstavu charakterizuje ako „začiatok 
začiatkov“, ktorý by mal byť východiskom k budúcej tvorbe.  

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Pomocná evidencia 403/2/06 
 
Dňa 14. júla 2006 zažíval Trenčiansky hrad veľký sviatok, 

keď po desiatich rokoch mravenčej práce výskumu a realizácie 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, vedúci generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedič-
stva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Mgr. Vladi-
mír Červenák a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler sprístupnili verejnosti prestrihnutím stuhy novú archeo-
logickú expozíciu 
v priestore zreš-
taurovanej predro-
mánskej rotundy. 
„Myšlienka zria-
denia väčšej ar-
cheologickej ex-
pozície vznikla 
v období prírodo-
vedného spolku 
na konci 19. sto-
ročia, oživená 
neskôr po vzniku prvej Československej republiky, keď 
pribúdali nové archeologické nálezy z výskumov“, priblížila 
v úvode svojho príhovoru riaditeľka Trenčianskeho múzea 
Katarína Babičová. A ďalej pokračovala. „So systematickým 
výskumom Trenčianskeho hradu boli spojené šesťdesiate roky 
minulého storočia, keď v Trenčianskom múzeu začala praco-
vať profesionálna archeologička  PhDr. Tamara Nešporová. 
Veľké množstvo nálezov bolo uložených v depozitároch Tren-
čianskeho múzea a začiatkom sedemdesiatich rokov ukrytých 
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v rotunde. Napriek svojmu veľkému významu bola táto 
prekrytá doskami a veľká väčšina návštevníkov hradu 
nevedela aké skvosty sú pod nimi skryté. V roku 1995 bol 
vypracovaný Ing. Karolom Chudomelkom projekt na pre-
krytie a prezentáciu rotundy a začalo sa jej reštaurovaním 
Pamiatkostavom Trenčín pod odborným dohľadom akad. 
sochára Albína Okšu, ktoré trvalo desať rokov.“ Prečo tak 
dlhé obdobie ? Vysvetlila vo svojom príhovore ďalej Katarína 
Babičová. „Jednak to bol nepravidelný prísun finančných 
prostriedkov, čo spôsobila i zmena dvoch zriaďovateľov. 
Tesne pred dokončením rekonštrukcie rotundy sa zrútilo juho-
západné opevnenie Trenčianskeho hradu, a tak úsilie a finan-

čné prostriedky 
zmenili svoj účel 
na asanačné práce 
opevnenia. Od          
1. apríla 2002  za 
zriaďovateľa Tren-
čianskeho hradu 
bol ustanovený 
Trenčiansky samo-
správny kraj sa si-
tuácia v záchrane 
pamiatok všeobec-

ne zlepšila a stabilizovala. V decembri 2005 bola skolaudo-
vaná stavebná časť rotundy a začala sa záverečná etapa – prí-
prava na inštalovanie expozícií podľa architek-tonicko-výt-
varného riešenia akad. arch. Mariána Strieženca.“  Kon-
zervátorské práce na freskových maľbách erbov vykonala 
akad. mal. Dana Krajčová. Nepostrádateľným a trpezlivým 
pomocníkom v záverečných dokončovacích prácach bol Jaro-
slav Somr, ktorý do tejto práce zainteresoval aj časť svojej 
rodiny a úzko spolupracoval dodávateľskými firmami Estrans 

Ing. B. Celler prestrihuje symbolickú stuhu otvorenia expozície 
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z Dolného Srnia, Šuster z Čachtíc a Stolárstvo Dzurák z Bo-
šáce.“  Na záver oficiálneho sprístupnenia stálej výstavnej 
expozície v rotunde vystúpila archeologička PhDr. Tamara 
Nešporová, ktorá priblížila svoju dlhoročnú prácu vo výskume 
Trenčianskeho hradu. Slávnostný rámec popoludnia na Tren-
čianskeho hradu umocnil koncert Trenčianskeho komorného 
orchestra. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 384/1/06 

 
Tohtoročná Bažant Pohoda otvorila svoje brány v stano-

vom tábore už večer 13. júla 2007, ktorá okrem vlastného 
programu priniesla niekoľko zaujímavých noviniek. Jednou 

z nich bol separo-
vaný zber odpa-
du, ktoré festival 
každoročne veľa 
vyprodukuje. Už 
tradičná spolu-
práca s Green-
peace sa pretavila 
do využívania so-
lárnych spŕch, 
takže tento rok na 
festivale tekla aj 
teplá voda. Sa-

motný program festivalu sa začal 14. júla 2006 divadelným 
predstavením Tiso v hlavnej úlohe s hercom Mariánom 
Labudom, čo je pri súčasnej domácej politickej situácii viac 
ako symbolické. Oficiálne otvorenie festivalu sa uskutočnilo v 
podaní Mariána Vargu a Bratislavského komorného orche-
stra pod dirigentskou taktovkou Antona Popoviča, ktorý 
odohral výber  zo starších skladieb v nových úpravách. Okrem 

fascinujúci pohľad na mravenisko ľudí 
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toho Marián Varga prvý festivalový deň uzavrel „ranným“ 
duetom s vilončelistom Jozefom Luptákom. A teraz nazrie-
me trocha bližšie do sprievodného programu festivalu. Pre  
tých, ktorí bez dobrej knihy nemôžu alebo nechcú dýchať, 
bola pripravená literárna kaviareň Artfórum café. No neboli 
to len ukážky z nových kníh v podaní samotných spisova-
teľov. Uskutočnili sa populárne diskusie Ligy za duševné 
zdravie v stane Artfóra  na témy ako sny, fašizmus, depresia 
či násilie, v ktorej sa mladí s prekvapujúcou otvorenosťou 
zdôverovali psychoanalytikom A. Heretikovi a A. Marsalo-
vej so svojimi, niekedy aj traumatizujúcimi snami. Festival 
navštívil i známy Bažant kinematograf, ktorý na platne pod 
holým nebom premietol okrem noviniek z tvorby študentov 
Vysokej školy muzických umení v Bratislave premietol dis-
tribučné premiéry filmu Faktotum sfilmovaného podľa knihy 
Charlesa Bukowského s predpremiérou filmu Motocyklové 
denníky alebo Brasi-
leirinho, či s doku-
mentom Iné svety, za 
ktorý len nedávno dos-
tal režisér Marko 
Škop na filmovom 
festivale v Karlových 
Varoch cenu divákov i 
špeciálnu cenu poroty. 
Príjemnou samozrej-
mosťou bolo zriadenie 
pošty, mobilnej pobočky banky či detského kútika s profe-
sionálnou službou. Návštevníci sa tešili aj z fotocentra a pos-
kytovaného internetu zdarma. Na festivale sa zúčastnila 
Národná transfúzna služba Slovenskej republiky so svojou 
poľnou nemocnicou. Dopravu po samotnom areáli zabezpe-
čovali štýlové rikše. Súčasťou sprievodných podujatí boli 

rozhovory na otvorenej scéne 
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i sochárske sympózium, workschopy maľby a grafittov, ktoré 
pripravilo Združenie Euforion.  

Treba podotknúť, že tentoraz sa organizátorom splnilo 
jedno prianie navyše, že búrky trenčianske letisko obišli, aj 
keď v sobotnú noc 15. júla 2006 sa ľudia na koncertoch 
ukrývali do diek a spacákov pre citeľný chlad. Je namieste 
spomenúť, čo všetko tvorilo hudobný program. Hudobnému 
publiku v piatok ulahodili najmä hviezdne mená ako world-
musicová speváčka Natacha Atlas, formácia Stereo MC´s, 
ktorá sršala energiou, či najväčší headlineri - šarmantná šan-
soniérka Hana Hegerová a slávna americká alternatívna sku-
pina Pixies so spevákom Frankom Blackom. Javisko patrilo aj 
džezmenovi Petrovi Lipovi, ktorý si prevzal platinovú plat-
ňu za predaj 10 tisíc kusov albumu Lipa spieva Lasicu. Večer 
zažiarila s nekonečným úsmevom a jemným precíteným 
spevom aj muzikantka Skye, ktorá pôsobila v zoskupení 
Morcheeba, ale aj česká šansoniérka Hana Hegerová. Známe 
mená doplnili hudobníci z fínskeho zoskupenia Värttinä na 
čele s trojicou speváčok a svetová špička štýlu grime Dizzee 
Rascal. Vystúpili aj slovenské skupiny, ktoré s Poho-dou 
takpovediac vyrastali ako napríklad Polemic, Para, Hex alebo 
LePayaco. Veľmi príjemným prekvapením bol český rómsky 
rapper Gipsy s akustickou sprievodnou kapelou. Romano hip-
hop, ako to sám nazval, strhol väčšinu prítomných. Gipsy bol 
dôkazom, že ak má človek cit pre muziku, dokáže aj k hip-
hope pristupovať po novom. I keď on to má možno v 
génoch.Vystúpenie londýnskeho Dizzeeho Rascala patrilo 
jednoznačne k najlepším vystúpeniam tohtoročného festivalu, 
veď svojou energickou grimerockovou šou potešil nielen 
striktných priaznivcov hip-hopu. Zmes najväčších hitov z 
albumov Boy In Da Corner a Showtime ako I Luv U či Dream 
spočiatku prijímalo publikum s miernou skepsou. Predsa len, 
špecifický londýnsky grime tu veľa ľudí stále nepozná, časom 



 674 

sa však nechali strhnúť nasadením rapperov a rockovou 
vsuvkou s hitovkami od rockových kapiel ako Queen či Deep 
Purple. Vystúpenie Dizzeeho Rascala navyše ukázalo, kde 
stále sú limity našich rapperov. Záver prvého dňa ovládla 
Erika Stucky. Niečo sa dalo tušiť už vtedy, keď sa na pódium 
posadili iba dvaja hudobníci hráč na tubu a trombonista. 
Zozadu sa začal ozývať rôzne cinkavé zvuky a pohrávanie sa s 
hlasom na spôsob Ivy Bittovej. Keď sa objavila žena v šatách 

socialistického strihu a 
začala spievať skladby 
od Elvisa Presleyho cez 
Stinga až po Michaela 
Jacksona a Britney 
Spearsovú, absolútne 
strhla publikum.  

Festival oslavoval 
desať rokov a rovnaký 
čas uplynul aj od úmrtia 
skladateľa Svetozára 

Stračinu. Tento neprávom trochu zabudnutý autor skvelých 
úprav folklóru a filmovej hudby bol podpísaný aj pod aranž-
mánom skladby Anča kráča, auto fičí od skupiny Bez ladu 
a skladu, ktorá sa vraj naposledy stretla na verejnom koncer-
tovaní v úvode druhého dňa festivalu odohraním výberu z 
svojej tvorby. Ešte pred vystúpením tejto skupiny odovzdal 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler organizátorovi 
festivalu Pohoda Michalovi Kaščákovi Cenu primátora 
mesta za rozvoj kultúry za jeho prínos pri organizovaní tohto 
podujatí, ktoré prerástlo hranice mesta a štátu. K sobotným 
vrcholom nepochybne patrila aj premiérová slovenská návšte-
va britskej dvojky Matt Black a Jonathan More z dua Col-
dcut. Ich vystúpenie, kombinácia dokonalej vizuálnej a 
hudobnej zložky, roztancovalo mnohých divákov. Jediným 

M. Kaščák preberá Cenu primátora mesta Trenčín od primátora Ing. B. Cellera 
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negatívom tak bolo, že vynikajúce predstavenie takej zásadnej 
elektronickej zostavy bolo zaradené do programu po požia-
davke samotnej kapely už o druhej popoludní. Určite by sa 
lepšie vynímalo vo večerných hodinách. Veľmi príjemnú 
atmosféru sa podarilo vytvoriť aj českej zostave Bratři 
Orffové. Kto pozná ich album Bingriwingri, vedel na čo sa 
má pripraviť, ostatných milo prekvapila pohodová atmosféra. 
A fakt, že samotná kapela naživo znie ešte trochu lepšie než 
na debutovom albume. Nie všetko, čo bolo interpretované 

muzikantmi bolo 
divákmi prijíma-
né nadšene 
a spontánne. Sta-
lo sa to pri vys-
túpení  českej 

elektronicko-gi-
tarovej zostavy 
Ohm Square, 
keď otrasný zvuk 
vyhnal väčšinu 
divákov z tohto 
vystúpenia sme-

rom k hlavnému pódiu, na ktorom sa v tom čase v „etno-
župane“ spieval Peter Lipa, či smerom k Argentínčanom 
Kevin Johansen & The Nada. Čo je trochu škoda, pretože 
éterický hlas Charlie One si zaslúži pozornosť. Sobota patrila 
aj Wu Tang Clanu, ktorý premiérovo na Slovensko zavítal 
ako člen legendárnej zostavy GZA. Skoro deväť hodín, 
zaplnený stan, skáčuci a skandujúci ľudia, vynikajúca atmo-
sféra a vzduch, ktorý sa dal krájať. Dav nebol plný iba šil-
toviek nakrivo a širokých nohavíc, na kultového rappera sa 
prišlo pozrieť i množstvo ľudí, ktorí hip-hop inak veľmi nec-
tia. Z domácej scény sa nestratila ani kultová punková skupina 
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Zóna A. Už dávno prešla posledným súdom - všetko je jej 
odpustené - spev, gitary, bicie sa stretli iba občas - na koncerte 
ich však vždy podrží verné publikum a rado si s nimi zaspieva 
najväčšie hity. A tých majú títo bratislavskí punkeri stále dosť.  

Javisko patrilo aj hudobníčke Ide Kelarovej, ktorá pred-
viedla publiku nielen koncert plný precítených balád a tem-
peramentných skladieb, ale pred vystúpením dokonca takmer 
tri stovky návštevníkov „učila“ spievať a následne si s nimi 
zaspievala aj na pódiu. Účasť na tohtoročnom trenčianskom 
festivale Pohoda bola pravdepodobne taká ako minulý rok , t.j. 
20 až 25 tisíc ľudí. Polícia na Pohode nezaznamenala ani 
vážnejšie narušenie verejného poriadku, ani iné incidenty. 

Policajti však do soboty pred-
viedli 13 ľudí, piatich kvôli 
zisteniu ich totožnosti a ôs-
mich pre podozrenie z dro-
govej trestnej činnosti. Na 
zdravie návštevníkov počas 
festivalu dohliadalo 27 zdra-
votníkov Červeného kríža 
a zdravotnej služby a osem 
záchranárov so štyrmi sanit-
kami. Na festivale boli aj štyri 
pevné stanovištia prvej pomo-
ci a niekoľko mobilných 
hliadok. Novinkou bola kli-
matizovaná poľná nemocnica. 

Zdravotníci museli počas piatku zasahovať v 67 prípadoch. 
Polovica zo zásahov boli len menšie poranenia. Medzi naj-
vážnejšie prípady patrili zlomená noha či kolapsy. Medzi 
hosťami, ktorí zavítali na Pohodu aj minister obrany Slo-
venskej republiky František Kašický. Jeho návšteva sa sús-
redila na prehliadku techniky a výcviku vojenských špecia-
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listov, vojenského regrutačného strediska a na stretnutie s ria-
diteľom festivalu Michalom Kaščákom.  O svojich aktivitách 
a činnosti na festivale Bažant Pohoda informovalo 21 nezis-
kových organizácií, združení alebo nadácií. Rozdávali letáky, 
zbierali podpisy na petície, vyhlasovali zbierky, alebo sa 
snažili pozdvihovať environmentálne a etické povedomie 
názornými ukážkami. Siedmykrát sa na festivale predstavila 
organizácia Greenpeace, opäť formou tradičného pojazdného 
karavanu s informačnými materiálmi. Okrem toho Greenpeace 
tento rok priniesol ľuďom teplú vodu získavanú zo solárnej 
energie. Dňa 11. júla 2006 Telekomunikačný úrad Slovenskej 
republiky udelil spoločnosti ICAFE, s.r.o. licenciu na 
krátkodobé rozhlasové terestrické vysielanie, ktoré vydala 
Rada pre vysielanie a retransmisiu, krátkodobé povolenie na 
prevádzkovanie rádiového zariadenia pre rozhlasové 
vysielanie. Rozhlasová stanica Pohoda vysielala od 14. do 16. 
júla 2006 na frekvencii 92,8 MHz z letiska Trenčín s výkonom 
5 W. 

Záverečným koncertom 
Komorného orchestra mes-
ta Trenčín sa uzavrel kolotoč 
vystúpení vyše sto umelcov a 
skupín z 15 krajín sveta 
desiateho ročníka festivalu 
Bažant Pohoda ráno 16. júla 
2006. Celkový dojem festi-
valu pokazila prvá smrteľná 
nehoda počas desiatich roč-
níkov Pohody, ktorú organi-
zátori zaznamenali ráno po 
oficiálnom skončení festivalu. 
Pri rozoberaní jednotlivých 
pódií prišlo k smrteľnému 

na festivalu malo svoje stanovisko Kultúrne informačné stredisko 
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úrazu spolupracovníka českej firmy, ktorá sa na festivale 
zúčastnila. Na 21 - ročného občana Prahy spadla časť kon-
štrukcie, ktorá mu spôsobila ťažké zranenia a po prevoze do 
nemocnice im podľahol.  

Trenčianske noviny 19.07.2006 
Info Trenčín 20.07.2006  
Pomocná evidencia 408/1/06, 410/2/06, 411/1/06, 

412/1,2/06, 417/1/06,  
 
Počas prehliadky mohli návštevníci Trenčianskeho hradu 

sledovať aj škvrny na Slnku, pretože počas štyroch júlových 
dní, bol na nádvorí hradu umiestnený šošovkový ďalekohľad 
so špeciálnym filtrom, vďaka ktorému bolo možné pozerať 
priamo do Slnka. Pracovník hvezdárne v Partizánskom Ján 
Hornák obsluhujúci tento ďalekohľad uviedol, že „takýto 
ďalekohľad slúži na pozorovanie hviezdnej oblohy, no vďaka 
filtru sa ním dá pozorovať i povrch Slnka. Na Slnku sú 
tmavšie a svetlejšie škvrny, ktoré súvisia s jeho činnosťou. 
Tmavšie miesta sú miesta s nižšou a svetlejšie s vyššou 
teplotou. Samotné Slnko má teplotu 6000 o C a teplota jeho 
tmavých škvŕn je okolo 4000 o C. Ak nie sú na Slnku škvrny, 
je na ňom pozorovateľný iba tmavooranžový pomaranč. Na 
detailnejšie pozorovanie Slnka je treba špeciálny ďalekohľad, 
ktorým je možné pozorovať aj slnečné výbuchy. 

Trenčianske noviny 19.07.2006  
Pomocná evidencia 415/2/06 
 
V mesiaci júl 2006 prezentoval akademický maliar Juraj 

Oravec svoju najnovšiu tvorbu v Delovej bašte Trenčianskeho 
hradu. Boli nimi veľkoplošné diela, ktoré svojou farebnosťou 
ideálne kontrastujú s kamenným interiérom výstavného 
priestoru, a tak ešte zvýrazňujú ich vizuálny účinok na diváka. 
„Je to jedinečná šanca, ako Trenčanom ukázať moju novú 
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tvorbu, ktorú by ináč možno aj niekoľko rokov vidieť ne-
mohli,“ vysvetlil autor. O svojej najnovšej tvorbe povedal, že 
„v poslednom období prechádza od figurálnych malieb, alebo 
presnejšie transformovanej figurácie, k abstraktnejším obra-
zom, vyjadrujúcim emócie a vzťahy. Malo by to byť o sile 
výpovede. Aj preto teraz maľujem veľkoplošné formáty – v 
menšom rozmere by ich účinok nevyznel tak silno.“ Ďalej 
zdôraznil, že pri ich tvorbe nebral do úvahy budúci komerčný 
efekt, aj keď podľa neho už aj na Slovensku je medzi 
zberateľmi umenia o takéto monumentálne obrazy záujem. 
Napriek tomu, že niektoré diela vynikajú expresívnou maľbou, 
vytvorenou akoby rýchlymi ťahmi na jedno posedenie. Výs-
tavná kolekcia je doplnená o tri staršie, už prezentované diela. 
Pozornosť návštevníkov Delovej bašty väčšinou zaujalo práve 
jedno z nich pod názvom Kade s rozmermi 2,8 metra krát 4 
metre, ktoré je zložené z dvoch častí.  

Trenčianske noviny 19.07.2006  
 
Od 8. júla do 3. augusta 2006 bola v trenčianskom Katovom 

dome otvorená prvá autorská výstava pod názvom Premeny 
mladého moravského výtvarníka Radima Černého. Väčšinu 
diel vytvoril technikou air brushu – americkej retuše. Radim 
Černý (1980) pochádza z Nitry, kde vychodil základnú školu, 

ale v 90-rokoch sa spolu 
s rodičmi presťahoval na 
Moravu do Uherského 
Hradišťa. V súčasnosti 
študuje dizajn na Uni-
verzite Tomáša Baťu v 
Zlíne. Americká retuš 
autorovi umožňuje za 
pomocou striekacej piš-
tole a šablón vytvárať 

Radim Černý :  Ptakor 
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tajomné snové, až surelistické obrazy, formálne aj obsahovo 
vzdialené od reálneho sveta. Niektoré z vystavených diel 
môžu na diváka pôsobiť depresívne. Ich autor však tvrdí, že sa 
snažil vyjadriť svoje pocity o veciach, ktoré vidí okolo seba a 
tie nie sú čierno-biele. „Mnohé na prvý pohľad hrôzostrašné 
veci skrývajú v sebe niečo krásne a naopak tie, ktoré sú 
navonok krásne, môžu byť skutočnosti zlé a nebezpečné. 
Pritom sa „tvária“ mierumilovne.“ Ako sám hovorí, jeho 
témami a inšpiráciami sú legendy, fantázia a postmoderna. 
Neustále hľadá nové techniky a technológie, ktoré by mu mali 
pomôcť k presnejšiemu vyjadreniu jeho emócií. „Nehľadám 
definitívnu formu obrazov, iba v nich chcem čo najlepšie 
vystihnúť môj vnútorný svet a osloviť diváka. Mojím cieľom 
je vyvíjať sa po celý život.“ Aj keď vizuálne podobné diela je 
dnes možné vytvoriť prostredníctvom počítačových progra-
mov, práve ich manuálne vytváranie a nie počítačová simu-
lácia výtvarnej techniky je pre neho radosťou aj vášňou 
zároveň. 

Trenčianske noviny 19.07.2006  
Pomocná evidencia 414/2/06 

 
Nie všetci Trenčania zaregistrovali, že okrem panora-

matického pohľadu na mesto Trenčín a jeho široké okolie z 
Trenčianskeho hradu, môžu si detailnejšie pozrieť Mierové 
námestie, synagógu, pešiu zónu Hviezdoslavovej uli-
ce, Štúrovho námestia a časť Zámostia z mestskej veže. 
Starostlivosť o jej návštevníkov zabezpečovali mladí ľudia 
spojení v Občianskom združení Mestská veža, ktoré bolo 
zriadené v uplynulom roku 2005. Bližšie o cieľoch združenia 
predstavila jeho hovorkyňa, psychologička Barbora Toma-
nová. „Občianske združenie Mestská veža vzniklo spontánne, 
ako spojenie štyroch mladých ľudí s rovnakými záujmami, 
ktorí sa poznali z Trenčianskeho hradu, kde vykonávali 
sprievodcovskú činnosť. Keďže milujú svoje mesto a zaují-
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majú sa o jeho históriu, chceli vytvoriť niečo svoje, sebe 
vlastné. Tieto svoje plány pretavili do aktivity združenia 
nielen umožnením vyhliadky z mestskej veže na centrum 
mesta, ale využiť interiér veže na výstavnícku činnosť. Na 
úvod to bola výstava fotografií a pohľadníc, pod názvom 
„Prechádzka starým Trenčínom na pohľadniciach“, (vernisáž 
sa konala 26. au-gusta 2005) podnet ku ktorej bolo práve 
vydanie novej publikácie „Trenčín na pohľadniciach“ Jána 
Hanušina. Výstava mala mimoriadnu odozvu, hlavne medzi 
staršími občanmi, lebo si nimi mohli zaspomínať na roky 
svojej mladosti. V  roku 2006 členo-
via združenia pripravili výstavu 
fotografickej tvorby pilota balóno-
vého lietania Alfonza Lišku, aby 
občanom a príležitostným návštev-
níkom sprístupnili pohľady na mesto 
Trenčín z vtáčej perspektívy. K obi-
dvom výstavám boli vydané aj ko-
lekcie pohľadníc. „No toto nie je 
všetko z aktivít združenia“ pokra-
čovala Barbora Tomanová. “Sme 
pripravení aj na poskytovanie sprievodcovských služieb po 
kultúrnych pamiatkach v historickom jadre mesta Trenčín pre 
domácich, ale aj zahraničných turistov, pretože naši členovia 
sú jazykovo dobre vybavení.“ Na záver rozhovoru pozvala 
všetkých Trenčanov na prehliadku výstavy k návšteve. 

Vlastné poznámky  
 

Dňa 27. júla 2006 v podvečer bola Mestská 
galéria v Trenčíne na Mierovom námestí č. 22 
bola miestom vernisáže čipkárky Jany Fraj-
korovej  z Prešova a šperkára Jána Stupavského 
zo Starej Pazovej (Srbsko). Po privítaní hostí 

Barbora Tomanová 
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a predstavení vystavujúcich umelcov vedúcim Útvaru kultúry 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Petrom Kocnárom 
predstavili vystavujúci svoju tvorbu. Ako prvá zoznámila so 
svojou čipkárskou tvorbou Jana Frajkorová. Sama o nej 
hovorí, že „všetko sa to začalo, keď mala desať rokov, keď sa 
naučila paličkovať.“ Bola to čipka tradičná, soľnobanská. No 
po čase, keď nadobudla zručnosť v technike paličkovania, ju 
táto činnosť neuspokojovala, a preto začala hľadať niečo nové. 
V období dospievania však vôbec neuvažovala o umeleckej 
dráhe, skôr sa rozhodovala o nejakom racionálnom povolaní. 
No povolanie učiteľky matematiky a techniky nenaplnilo 
ambície mladej ctižiadostivej 
ženy a potreba zmeniť svoju 
profesionálnu orientáciu na 
umenie sa stalo pre ňu nut-
nosťou. Ako každý umelec hľa-
dá svoju jedinečnosť v tvorbe, 
tak aj u nej potreba spojenia 
maľby s čipkou sa stala postup-
ne jej vlastnou umeleckou ces-
tou. Rok 1992 bol rokom pre-
lomovým, keď začala cestovať 
so svojou tvorbou, ktorú pred-
stavovala laickej a odbornej ve-
rejnosti na výstavách, poria-
daných kurzoch a prednáškach. Je úplne zrejmé, že odha-
ľovanie histórie čipky a jej technologických postupov 
v jednotlivých regiónoch Slovenska, ich sprístupnenie širokej 
verejnosti prostredníctvom vlastného časopisu Čipkárka a 
vlastná  umelecká tvorba si vyžaduje mimoriadne množstvo 
času, a tak od roku 2000 pôsobí vo voľnom povolaní. Jej 
výrok, že „čipkovanie je fantastickou technikou, ktorú však 
nemožno zužovať len na čipkované dečky, že je to jedna 
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z najťažších techník z textíliami, ktorou sa 
môžu nahradiť iné techniky, ale ona sama je 
nenahraditeľnou“, hovorí samé za seba 
o životnej láske tejto umelkyni k čipke.  

Ako druhý sa predstavil Ján Stupavský, ktorý 
sa Trenčanom v Katovom dome predstavil dňa 

2. júna 2006 so svojím 
sochárskym umením 
a dnešnej vernisáži sa 
predstavil so svojimi 
návrhmi a dielami 
umeleckých šperkov. 
Sám hovorí, že „po 
prvýkrát predstavuje 
verejnosti ucelenú 
tvorbu šperkov a sám 
tomu nechce veriť, čo 
všetko vytvoril“. Jeho pracovným materiálom pri výrobe 
šperkov je striebro a meď.  

Vlastné poznámky 
  
V termíne od 30. júla do 6. augusta 2006 žilo mesto 

Trenčín, pre diváka mimoriadne zaujímavým podujatím, ktoré 
jeho organizátori nazvali Trenčianskymi historickými 
dňami, prebiehajúce v troch relatívne samostatných, ale 
pritom na seba naväzujúcich tituloch, organizovaných pri 
príležitosti pripravovaného stretnutia európskych historických 
miest v Trenčíne „Mesto za hradbami“. Jeho začiatok patril 
Festivalu starej hudby s podtitulom  K prameňom hudby, 
ktorý v nedeľu 30. júla 2006 v poobedňajších hodinách 
otvorili svojím vystúpením Musica Cantica z Nitry, Missio 
zo Strečna a Musica Poetica z Trenčína v amfiteátri na 
Mierovom námestí. Oficiálne otvorenie Trenčianskych 

Ján Stupavský 

Ján Stupavský :  Návrh umeleckých šperkov 
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historických dní sa začalo pondelok 31. júla 2006 o 17,00 hod. 
dvomi výstrelmi zo stredovekého kanóna, dobovým sprievo-
dom a slávnostným otvorením festivalu v amfiteátri Miero-
vého námestia, keď k občanom a príležitostným návštevníkom 
sa prihovoril primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
Celkovú kulisu historických dní, pripomínajúcich slávnu 
a dávnu históriu mesta Trenčín plasticky doplnil rímsky tábor 
Marca Valeria Maxima v réžii trenčianskej skupiny histo-
rického šermu Wagus aj s dobovým jarmokom, ktorý vyrástol 
priamo na Mierovom námestí. Festival pokračoval večerným 

programom vystúpe-
niami súborov Musi-
ca Cantica z Nitry, 
Missio zo Streč-
na, Musica Poetica 
z Trenčína a lutnový 
koncert Martina 
Celhoffera a Radea 
Kučeru z Brna. No 
aj v ďalších dňoch 
bolo v amfiteátri na 

Mierovom námestí v podvečerných a večerných hodinách 
mimoriadne živo. Program pravidelne otvárali výstrely zo 
stredovekého kanóna a  sprievod rímskych legionárov a dvor-
ných dám v dobových kostýmoch v priestore Štúrovho ná-
mestia a pešej zóny a potom vo večernom programe vystúpili 
s koncertom Vodná fayka, skupina orientálnych tancov Dža-
mal, šermiarske skupiny Memento mori z Uherského Os-
trohu, Cassanova z Banskej Bystrice a Valmont zo Senice. 
Záverom treba vysloviť k priebehu Trenčianskych historic-
kých slávností niekoľko potešiteľných myšlienok. Predo-
všetkým, že sa organizátorom podujatia : 

Musica Cantica 
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- podarilo vytvoriť výbornú, priam rodinnú atmosféru, ktorá 
panovala na Mierovom námestí; 

- i napriek nepriazni počasia program upútal veľa divákov, 
najmä deti; 

- vložiť nenahradi-
teľnú rolu moderá-
tora, organizátora 
Milošovi Križano-
vi, ktorý svojím 
vystupovaním pres-
vedčil, že má deti 
rád, že ich vie 
zamestnať hrou 
a zároveň vie poba-
viť celé publikum. 
Vyvrcholením programového bloku boli Trenčianske 

hradné slávnosti, ktoré prebiehali počas prvého augustového 
víkendu od 5. do 6. augusta 2006. Ich začiatok patril hlučnému 
sprievodu ich účastníkov v dobových kostýmoch, časť aj 
na konskom záprahu, ktorý sa zastavil najprv v amfiteátri na 
Mierovom námestí, potom na Štúrovom námestí, aby pozval 
všetkých Trenčanov 
a príležitostných 
návštevníkov mesta 
k návšteve Tren-
čianskeho hradu, 
kde sa odohrávali 
slávnosti. Všetkým 
tým návštevníkom, 
ktorí prekonali str-
mosť hradného kop-
ca, poskytli organi-
zátori okrem tradič-

pozvánka občanov na Trenčianske hradné slávnosti 
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ného pohľadu z rôznych uhlov a miest pohľadu na podhradie 
a vzdialené okolie mesta Trenčín aj príjemnú zábavu. Ponúkli 
ju hlavne najmladším návštevníkom podujatia, keď mohli 
bezprostredne sledovať tvorivú a zaujímavú činnosť reme-
selníkov (kováčov, keramikárov, šperkárov a iných) na dobo-
vom jarmoku. Ďalej mohli sledovať výcvik dravých vtákov 
sokoliarmi, povoziť sa na koňoch, zastrieľať si stredovekých 
zbraní ako luk a kuša na terč, ale i streľbu zo zápalných 
strelných zbraní, pobehať po opičej dráhe, zúčastniť sa 
rôznych zabudnutých hier zo stredoveku a na druhom hrad-

nom nádvorí pod Matúšovou vežou 
sledovať vystúpenia detských diva-
diel Babscenus z Martina a Gaš-
parkové divadlo z Trenčína. Me-
dzitým v amfiteátri  Trenčianskeho 
hradu pri Studni lásky ponúkli hos-
ťujúce šermiarske skupiny v samo-
statných blokoch svoje bohaté šer-
miarske umenie. O tom, že ich ume-
nie zanechalo priaznivý dojem na 
mladú generáciu, potvrdili aj pres-
távky medzi vystúpeniami jedno-
tlivých skupín, keď na otvorenej 

scéne sa doslova vyrojili skupinky malých šermiarov, ktoré 
medzi sebou zvádzali súboje maketami sečných zbraní. 
Vyvrcholením slávností bol večerný galaprogram, v ktorom 
vystúpili sokoliari sv. Bavona, žonglérsko-iluzionistické 
divadlo Slížov kufor, šermiarske skupiny Wagus, Tostabur, 
Žoldnieri, Ctibor, Memento mori, Valmont, Cassano-
va, Historika a tanečná skupina Džamal. Odmenou pre 
všetkých divákov, ktorí prekonali i nepriazeň počasia bol 
ohňostroj.  

Vlastné poznámky 
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Trenčianske múzeum vo svojich výstavných priestoroch 
sprístupnilo dňa 8. augusta 2006 výstavu prác štyroch slo-
venských amatérskych výtvarných umelcov, ktorej iniciá-
torom bol bývalý pracovník Trenčianskeho múzea Ján Patka. 
Popri ňom vystavovali svoje práce jeho dcéra Alexandra 
a jeho priatelia Vlasta Peltznerová a Milan Hruboš. Bližšie 
o výstave a vystavujúcich autoroch zoznámil kurátor výstavy  

PhDr. Vlastimil 
Hábl. Vlasta Peltzne-
rová pôsobí ako uči-
teľka výtvarnej výcho-
vy na základnej škole 
v Malackách. Jej ume-
lecký vývoj zo za-
čiatku bol zameraný 
na textil a keramiku, 
v súčasnosti sa venuje 
maľbe temperou, ole-

jom, voľnej kresbe, ilustrácii a v poslednom období výtvarnej 
fotografii. Inšpiruje sa prírodou a prírod-
ným tvarom, v jej tvorbe prevládajú kra-
jiny a krajinky, ktoré sú stvárnené 
v symbolickom a magickom kruhu. 
Alexandra Patková je najmladšou 
z vystavujúcich autorov, ktorá ukončila 
základnú školu. Jej vystavujúce diela sú 
vyzreté a kompozične technicky dobre 
zvládnuté. Technicky osciluje od ab-
straktných či abstrahujúcich kompozícií 
cez figurálnu maľbu až po portrét. 
Nesporne jej diela vyjadrujú jej talent, ktoré sú prísľubom do 
budúcnosti. Milan Hruboš pôsobí ako učiteľ výtvarnej 
výchovy na základnej škole vo Veľkých Levároch. Napriek 

zľava –K. Babičová, M. Hruboš, A. Patková, V. Hábl, J. Patka, V. Peltznerová 

Milan Hruboš :  Pocta Rembrantovi 
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svojmu rezbárskemu školeniu od svojich detských rokov sa 
venuje aj maľbe a predovšetkým kresbe. Jeho vystavené diela 
sú komorné, obsahovo bohaté a monolitné. Ich témou je 
človek, medziľudské vzťahy, láska a priateľstvo, vzťah člove-
ka k histórii i jeho postavenie v súčasnom zložitom svete. 
Dominantnou témou jeho tvorby je portrét nie však ako 
charakterový solitér, ale zasadený do obsiahlejšieho význa-
mového obsahového kontextu. Inšpiráciou sú pre neho aj staré 
kultúry južnej Ameriky, grécke báje a povesti a podobne. Ján 
Patka na dnešnej výstave predstavil diela, ktoré sú dokladom 
večného hľadania nových techník a materiálov, umožňujúce 
jeho vlastné umelecké vyjadrenie. Sú akýmsi skušobným 
postupom upotrebiteľným v reštaurátorskej a konzervátorskej 
práci, ktorá spätne vplýva na jeho tvorbu. Na záver za vysta-
vujúcich autorov poďakovala Vlasta Peltznerová. Vernisáž 
svojím vystúpením sprístupnilo duo akordeonistov z Detského 
folklórneho súboru Radosť. 

Vlastné poznámky 
 

Spoločný prospekt Bratislavy s Trenčínom a Piešťanmi je 
prvý reálny výsledok novej spolupráce týchto miest. Troj-

jazyčná farebná obrazovo-textová 
skladačka obsahuje základné in-
formácie o mestách a najvýz-
namnejšie podujatia plánované na 
druhý polrok 2006. Bola k dispo-
zícií v ich mestských informač-
ných centrách, kde sú aj ďalšie 
informácie o týchto partnerských 
mestách. Okrem niekoľkomesač-
ného kultúrneho leta hlavné mes-
to upozornilo na Korunovačné 
slávnosti, Bratislavské hudobné 
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slávnosti, Jazzové dni, Vianoce a Silvester v meste. Trenčín 
propaguje podujatia Trenčianske hradné slávnosti, Pri 
Trenčianskej bráne, Jazz pod hradom a Čaro Vianoc pod 
hradom. Známe kúpeľné mesto Piešťany láka do 18. augusta 
na 51. ročník Piešťanského festivalu, na Organové dni, multi-
žánrový festival Hodokvas, hudobnú Country Lodenicu, 
kvetinové korzo Victoria Regia i októbrové Piešťanské 
rendezvous. Primátori uvedených miest avizovali vlani na 
tlačovej besede v Bratislave snahu o spoločné aktivity, 
ktorými chcú svojich turistov upozorniť na ďalšie zaujímavé 
lokality a miesta hodné návštevy na západnom Slovensku. 
Súčasťou spolupráce sú prezentačné dni. Po minulom roku 
2005 sa po Bratislave sa tentoraz uskutočnia 26. augusta 2006 
v Piešťanoch. 

Info Trenčín 03.08.2006  
Pomocná evidencia 445/1/06 
 
Vernisáž tretieho ročníka medzinárodnej výstavy Rock-

Pop-Jazz... vo fotografii sa uskutočnila 11. augusta 2006 v 
priestoroch historického Katovho domu pod Trenčianskym 
hradom. Výstava ponúkla takmer 150 fotografií žánrovo sa 
pohybujúcich od dokumentu, cez portréty, akčné snímky z 

koncertných pó-
dií až po štylizo-
vané výtvarné fo-
tografie zobrazu-
júce významné 
osobnosti domá-
ceho i svetového 
rocku, popu a 
jazzu. V tohoroč-
nej výstavnej ko-
lekcii sa objavil 

zľava Martin Kodo a Ján Babič predstavili „metal goes to jazz – jazz goes“ 
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aj fotografický portrét japonskej hu-dobníčky Yoko Ono, 
manželky Johna Lennona zo skupiny The Beatles od ta-
lianskej autorky Lucie Gardin. Pre veľký divácky záujem bol 
opätovne zaradená slávna fotografia Boba Marleyho z roku 
1975 od britskej fotoreportérskej legendy Iana Dicksona, ktorý 
má za sebou spoluprácu s takými hudobnými časopismi ako 
New Musical Express, Rolling Stone, atď.  Na vernisáži sa už 
po druhý raz predstavil bubenícky projekt Metal goes to jazz - 
jazz goes to metal 17-ročného konzervatoristu Martina Koda, 
ktorý si prizval k spolupráci ostrieľaného hudobníka Jána 
Babiča z Trenčína, ktorý pôsobí v bratislavskej skupine Vlado 
Vizár Jazz Quartet.  

Trenčianske noviny 09.08.2006  
Pomocná evidencia 458/1/06 

 
Počas leta navštevovali trenčianski seniori do knižnice, kto-

rá pre nich pripravila zaujímavú činnosť s osobným počítačom 
pod názvom „Babi pošli mi to mailom“, najmä, že sa učia 
používať elektronickú poštu. Ako povedal inštruktor Ľubomír 
Horňák, spočiatku bol veľký záujem, keď na prvú hodinu 

prišlo viac ako 20 
adeptov. Neskôr 
boli organizovaní 
tak, aby mohli 
byť maximálne 
štyria naraz pri 
počítačoch a in-
štruktori sa mohli 
každému veno-
vať. Kurz nemal 
presný počet ho-
dín. Záujemcovia 

chodili podľa toho, ako rýchlo zvládli základnú abecedu 
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mailovej komunikácie a napredovali v učení. „Niektorí prišli 
raz, iní chodili pravidelne. Najviac mali obavy pohybovať s 
myšou,“ hovorí Horňák. Na prvej hodine si účastníci kurzu 
založili svoju vlastnú emailovú schránku, napísali a odoslali e-
mail, postupne ich naučili ako priložiť textovú alebo 
obrázkovú prílohu. Čo na to, všetko frekventanti Anna Bala-
jová a Anna Hrabalová. Obe prišli po prvýkrát. „Myslela 
som, že mi stačí mobilný telefón na komunikáciu s 
najbližšími, ale keď som bola v zahraničí, stratila som ho a 
zostala som bez kontaktov. Pritom mám doma počítač, len 
som na ňom nevedela robiť,“ hovorí Anna Hrabalová. Komu-
nikácia s rodinou bola aj dôvodom Anny Balajovej, prečo 
začala kurz navštevovať, lebo ako sama hovorí „deti mám 
v zahraničí a chcem byť s nimi v kontakte.“  

Vlastné poznámky 
 

Literárny klub Omega pri 
Verejnej knižnici Michala 
Rešetku pripravil po minulo-
ročnej úspešnej premiére dňa 
25. augusta 2006 opäť podu-
jatie s názvom Literárna noc. 
Všetkých svojich členov a 
priaznivcov literatúry a lite-
rárnej tvorby pozvali do pries-

torov knižnice na Hasičskej ulici. Ako uviedla Jana Polá-
ková, „Klub Omega má za sebou už desaťročnú existenciu a 
združuje viac ako tri desiatky literátov a priaznivcov umenia. 
V minulom roku sme robili podobnú akciu a zotrvali sme v 
knižnici do jednej v noci. Bolo to veľmi zaujímavé, keď 
napríklad spisovateľ Rudolf Dobiáš nám recitoval poéziu“. V 
programe podujatia boli „čítačky“ literárnych prác členov i 
obľúbených autorov, neformálne diskusie účastníkov, ale i 
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hostí. Literáti pozvali aj regionálnych výtvarníkov, aby nočný 
pobyt obohatili o výtvarnú tvorivú dielňu. 

Vlastné poznámky  
 
Na 8. ročníku Festivalu vo francúzskom Annecy sa  16. – 

23. augusta 2006 predstavil dvoma koncertmi Komorný 
orchester Mesta Trenčín. Na prvom koncerte, venovanom 

tvorbe A. Vivaldiho 
v Kostole sv. Františka 
Saleského, trenčianski 
hudobníci popri vlast-
nej prezentácii  sprevá-
dzali vynikajúceho 
francúzskeho gitaristu 
Emmanuela Rossfel-
dera v dvoch Vivaldiho 
koncertoch, známom D-
dure a menej známom  

A-dure. Druhý koncert odohrali vysoko nad mestom v atrak-
tívnych priestoroch Anneckého hradu pod výstižným názvom 
Noc Festivalu Estival 2006. Koncert začínal o 21.00 h a kon-
čil po polnoci. Tu sa predstavili Koncertom grosso č. 12 fran-
cúzskeho barokového skladateľa G. Muffata a spoluúčin-
kovaním s popredným svetovým flautistom, pedagógom a di-
rigentom Philippom Bernoldom – zahrali spolu Bachovu 
Suitu h mol, na ktorej naštudovanie mal orchester 2 dni. 
Obidva koncerty boli vypredané a naše vystúpenia sloven-
ského hudobného telesa mali nad očakávanie dobrý ohlas. 
„Úspech bol najlepšou odmenou za ťažkú prípravu,“ skon-
štatoval po návrate vedúci orchestra Mgr. Peter Kocnár a 
pridal aj ďalšie spomienky na pobyt v krajine Galského ko-
húta. „Naše vystúpenia na festivale v Annecy boli ďalším roz-
víjaním dobrých partnerských vzťahov Trenčína a Cran-

koncert v kostole sv. Františka Saleského 
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Gevrier, mestečka, ktoré je súčasťou Anneskej aglomerácie. 
Tieto vzťahy fungujú už od roku 1992 a počas nej sme 
priviezli do tohto kúta Európy výstavy našich výtvarných 
umelcov a fotografov, folklór, dychovú hudbu, rockové 
hudobné skupiny, historický šerm atď. Predstavenie našej 
neprofesionálnej hudobnej kultúry v Hornom Savojsku bolo 
novým rozmerom tejto spolupráce. Aj keď Festival Estival 
2006 organizuje mesto Annecy, za pozvánkou stálo od-
poručenie našich partnerov v Cran-Gevrier. Tým  tiež vďačí-
me za bezplatné ubytovanie s raňajkami, ktoré nám spros-
tredkovala ich komisia pre spoluprácu, vedená Clémence 
Chulliatovou. Samozrejme, patrí sa poďakovať aj Mestu 
Trenčín a Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, bez kto-
rých finančnej pomoci by sme pozvanie na festival asi museli 
odmietnuť.“ „Účasť amatérskeho telesa na festivale, kde účin-
kujú profesionáli, je vždy riziková. Intenzita prípravy, aj inter-
pretačné východiská profesionálov a amatérov sú neporov-
nateľné. V takejto situácii na človeka doľahne plnou váhou 

ťarcha zodpoved-
nosti. Uvoľnili 
sme sa až cez 
prestávku po pr-
vej časti prvého 
koncertu, keď sa 
ukázalo, že vie-
me zahrať aj pod 
takýmto tlakom, 
a dokonca na vy-
sokej úrovni. 
Veľmi nás pote-
šilo uznanie orga-

nizátorov, ktorí vyslovili presvedčenie, že vo Francúzsku 
neexistuje amatérsky orchester takýchto kvalít. Hrejivé a po-
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vzbudzujúce bolo hodnotenie Philippa Bernolda, ktorý po-
vedal, že nie je dôležitý profesionálny alebo amatérsky status, 
ale ako kto hrá. My sme podľa jeho slov hrali so srdcom 
a bolo pre neho potešením si s nami zahrať.“ Mestá Cran-
Gevrier a Annecy majú prekrásne okolie, a aj keď sme toho 
času až tak veľa nemali, navštívili sme niekoľko zaujímavých 
miest, napríklad rokliny Gorges du Fier, vrch Semnoz s výhľa-
dom na celý región až po Mont Blanc, obišli sme Annecké 
jazero, ktoré je fascinujúce zo všetkých strán a prešli krížom-
krážom celé Annecy, nazývané tiež Savojskými Benátkami. 
Absolvovali sme prijatie na radnici v Cran-Gevrier i Annecy, 
prezreli sme si nové centrum vedeckej kultúry v Cran-Gevrier 
„La Turbine“. Navštívili sme pravidelné nedeľné trhy so špe-
cifickým koloritom. Tento kút Európy, známy okrem iného aj 
vynikajúcimi syrmi, má všetko, čo môže spríjemniť život – 
impozantné hory, kde sa dá lyžovať ešte v máji, veľké jazero 
s čistou vodou, plážami a romantickými zákutiami, rázovitú 
architektúru, malebné mestské prostredie a v neposlednom 
rade dobre vyriešenú dopravnú situáciu, pri ktorej je v popredí 
záujmu hlavne bezpečnosť chodcov. 

Info Trenčín 14.09.2006 
Pomocná evidencia 530/1/06 

 
Netradičnú výstavu sprístupnilo od štvrtka 17. augusta 2006 

v priestoroch Mestskej galérie Literárne a hudobné múzeum z 
Banskej Bystrice nezvyčajnú výstavu, keď účastníci vernisáže 
obdivovali vystavené bábky, marionety, maňušky, divadelné 
dekorácie, rodinné bábkové divadlá, vyrezávaný nábytok, his-
torické scenáre bábkových hier a ďalšie artefakty divadelnej 
povahy pochádzajú z jej depozitov a zo zbierkovej činnosti. 
Podľa kurátorky výstavy Sone Žabkovej exponáty boli zoz-
bierané v priebehu troch rokov. Našli sa v zbierkach sú-
kromných zberateľov, príbuzných významných slovenských 
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výtvarníkov a záchranným zberom sa nám tieto bábky 
podarilo nazbierať. Najstaršie exponáty pochádzajú z 20. a 30. 
rokov minulého storočia, mladšie exponáty sú zo 60. a 70. 
rokov. Výstava sprístupnila takmer 400 exponátov, ako 
kompletné sady a predmety viažuce sa k bábkovému umeniu, 
ktoré dokumentujú činnosť bábkarských súborov, divadelné 
dekorácie, historické scenáre, proste všetko, čo sa zachovalo z 
ochotníckej tvorby. Niektoré kusy pochádzajú zo súkromných 
zbierok, iné sú od profesionálnych 
výtvarníkov. Zaujímavou je aj 
kolekcia drevených vyrezávaných 
bábok od Juraja Šimona, ktorý je 
umeleckým rezbárom a venuje sa 
vyrezávaniu bábok. Dokazuje, že 
klasické bábkové divadlo nezani-
klo. Mnohé exponáty sú nesmier-
ne cenné historické exempláre. 
Hodnota bábky sa nedá vyčísliť, 
sú to umelecké diela, ktoré doku-
mentujú svoju dobu. Prví videli 
výstavu návštevníci Štátnej vedeckej knižnice v Banskej 
Bystrici, po Trenčíne poputuje do kultúrneho domu v Ilave a 
potom bábky skončia opäť v depozitároch múzea. „Nemáme 
expozičné priestory také veľké, ako by sme potrebovali,“ 
konštatovala kurátorka výstavy. Ako dodala fond však 
neustálou systematickou akvizičnou činnosťou dopĺňajú a v 
zbierkovom fonde evidujú okolo 2500 kusov predmetov 
divadelnej povahy. Väčšina je vystavená v múzeu, ale 
využívame ich na podujatia s deťmi, na hodinách 
dramatoterapie, arteterapie. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 483/1/06 
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Poetická výstava o nepoetických veciach života... pod 
názvom Okamihy bola umiestnená v priestoroch Verejnej 
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Podľa organizátorky 
výstavy Daniely Adamíkovej z Policajného zboru Slovenskej 
republiky v Tren-
číne, „výstava do-
kumentovala zábe-
ry dopravných n-
ehôd z policajného 
archívu, ktoré gra-
ficky upravil Laco 
Paulík“. Dopravné 
nehody a mnohé 
tragédie, ktoré s ni-
mi súvisia, sú sú-
časťou nášho živo-
ta, a preto sme sa rozhodli touto poeticko-nepoetickou formou 
osloviť verejnosť a ponúknuť pár podnetov na zamyslenie“. 
Fotografie vznikali prakticky ako dokumentačný materiál. 
Každá zverejnená fotografia skrýva v sebe nejaký príbeh, 
ktorá má výpovednú hodnotu s dramatizáciou ľudských osu-
dov. Cieľom výstavy bolo ukázať realitu a aj takúto tienistú 
stránku života, s ktorou sa policajti – dopraváci stretávajú. 
Výstava bola určená všetkým občanom, pretože každý je 
účastníkom cestnej premávky či už ako vodič, spolujazdec 
alebo chodec, a teda aj potenciálnou obeťou dopravnej 
nehody.  

Trenčianske noviny 23.08.2006  
 
Dňa 30. augusta 2006 občania mesta Trenčín vzdali hold 

architektovi Ferdinandovi Silbernsteinovi – Silvanovi, ktorý 
významným spôsobom ovplyvnil prostredie, v ktorom dnes 
žijeme. Je život a dielo priblížil vo svojom príhovore primátor 

časť vystavených exponátov 
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Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. „Architekt Ferdinand 
Silbernstein - Silvan bol významným predstaviteľom archi-
tektonického slohu nazvaného funkcionalizmus, s ktorým sa 
najpozitívnejšie zapísal do moderných dejín architektúry Slo-
venska, pretavené v Trenčíne nielen pri riešení urbanistickej 
zástavby mestskej štvrte Horná Sihoť, ale aj pri projektovaní 
viacerých objektov, z ktorých najvýznamnejšie ocenenie dos-

tala Obchodná akadé-
mia, ako najvýznamnej-
šia škola na Slovensku 
v tom období. Z ďalších 
zrealizovaných objek-
tov treba spomenúť do-
my s nájomnými bytmi, 
domy vojenských gá-
žistov, dom pre pána 
Ševčíka a budovu Slo-
venskej sporiteľne. 

Niektoré objekty boli zapísané do ústredného zoznamu pa-
miatok. Politické pomery v Československu po roku 1948 ho 
prinútili emigrovať do Austrálie, kde v roku 1983 zomrel. 
Dnešné odhalenie pamätníka je krokom, ktorým mesto Tren-
čín chce spropagovať 
starú Hornú Sihoť ako 
jedinečný súbor funk-
cionalistickej archi-
tektúry a cieľom jej 
vyhlásenia za pa-
miatkovú zónu. Auto-
rom  urbanistickej 
koncepcie pamätníka 
bol Ing. arch. Pavol 
Balaščák a autorom 

odhalený pamätník Ferdinandovi Solbernsteinovi - Silvanovi 
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výtvarného diela akademický sochár Igor Mosný. Mikro-
priestor zvolený pre umiestnenie pamätníka nebol náhodne 
zvoleným, pretože je začiatkom vstupu do územia zástavby 
Sihote a v tesnej blízkosti Obchodnej akadémie.“ Aktu sláv-
nostného odhalenia sa priamo zúčastnil jeho synovec Juraj 
Silvan s manželkou zo Serede, ktorý zhromaždeniu prečítal 
list dcéry Ferdinanda Silbersteina - Silvan Susan, ktorá dlho-
dobo žije v Austrálii. Podľa jej vlastných spomienok jej otec 
vždy považoval Trenčín za výnimočné regionálne centrum 
s vysokým porozumením pre jeho vlastnú tvorbu. „Pamätník 
považujem za výnimočnú poctu a pre mňa ako veľmi závažný 
čin. Cítim sa neobyčajne pyšná, hoci trochu smutná, že toto 
ocenenie práce môjho otca prišlo pre neho príliš neskoro, keď 
zomrel v roku 1983. Viem, že toto ocenenie by mu urobilo 
úžasnú radosť. Som veľmi smutná, že nie som schopná byť tu 
dnes s vami. Dúfam, že v krátkej dobe prídem do Trenčína 
a poteším sa, že uvidím nielen pamätník, ale aj všetky budovy, 
ktoré môj otec vyprojektoval a ktoré ešte stále stoja.“ Poďa-
kovanie smerovalo primátorovi Mesta Trenčín, akademickému 
sochárovi Igorovi Mosnému, Ing. arch. Pavlovi Balaščákovi a  
Mgr. Renáte Kaščákovej.“ 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 6. septembra 2006 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáž prvej autorskej výs-
tavy insitného maliara RNDr. Borisa 
Vrškového, DrSc. pod názvom „Sen 
mesta“. V úvode výstavy privítal prí-
tomných vedúci Útvaru kultúry Mest-
ského úradu v Trenčíne Mgr. Peter 
Kocnár, ktorý uviedol, že i napriek 
zmeny mena výstavnej siene, jej hlavné 
poslanie priblížiť krásu výtvarného ume-
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nia občanov sa nezmenilo. Vystavujúceho autora predstavil 
kurátor výstavy PhDr. Ivan Melicherčík. Naivné umenie stojí 
mimo akýchsi výtvarných doktrín a profesionálnych škôl. Je 
úplne singulárne. Sú to umelci - sólisti, ktorých nie je možné 
nikam zaradiť. Riadia sa výhradne inštinktom. Je to záležitosť 
vrodenej sily a výtvarného cítenia. Nie sú to iba sedliaci, 
roľníci, remeselníci, čo tvoria   jednotu insitných maliarov, ale 
nájdu sa medzi nimi aj lekári, vedci, či prezidenti. Do tejto 
druhej skupiny patrí aj dnešný vystavujúci autor Boris 
Vrškový, profesionálne chemik, ktorý sa naviac venuje 
viacerým svojím záľubám. V jeho duchovnej palete je vidieť 
akési vnútorné nutkanie a potreby dostať zo seba vo farbách 
svoje nazeranie na svet. Námety na výtvarné stvárnenie sú 
rôznorodé. Očarili ho balzamové stromy, za ktorými podnikal 
svoje cesty do východnej Afriky, arabských krajín či Indie. 
Svojím večným strapatým štetcom stvárňuje na svojich 
drevených doskách rôzne príbehy, zabŕda do histórie, pre-
ciťuje atmosféru mesta a maľuje 
milujúce mačky. Keďže vyrástol 
v prostredí mestských panelákov, je 
mu veľmi blízka táto atmosféra 
a túto sa snaží zviditeľniť. Sú to 
akési sny mesta, ktoré sa stávajú 
čím viac osou jeho výtvarnej tvor-
by. Nepozná a neovláda miešanie 
farieb, a preto pracuje len s čistými 
farbami. S obrazom sa trápi aj viac 
týždňov, v priebehu ktorých ho 
mení a dopĺňa, až napokon sám neverí, že ho dokázal takto 
namaľovať. Na záver po dlhom premýšľaní rozhoduje o názve 
pre svoje výtvarné dielo. No a to býva vtipné a trefné. Posúďte 
sami.“ 

Vlastné poznámky 

žena s mačkou 
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„Každý obraz má svoju dušu“, tak 

charakterizuje svoju tvorbu fotograf 
a výtvarník Ivan Cích, na ktorého vernisáži 
obrazov pod názvom Pohladenie duše sa 
dňa 7. septembra 2006 sa stretli milovníci 
výtvarného umenia v Mestskej galérii 
v Trenčíne. „Unáhlená doba spôsobuje stre-
sy, nervozitu, nevraživosť a z toho plynúce 

rôzne choroby. Niekedy nepotrebujeme ani lekára, aby sa nám 
uľavilo. Stačí krátka prechádzka, stretnutie s príjemným člo-
vekom, alebo v našom prípade návšteva galérie. Sú totiž také 
výtvarné diela, ktoré dokážu človeka upokojiť, príjemne 
naladiť a zbaviť stresu. Takýmto osobitým liekom sú aj obrazy 
Ivana Cícha, ktorý po niekoľkých desiatkach rokov tvrdej 
práce našiel tajomstvo, keď jeho umelecké dielo harmonizuje 
dušu, následne ovplyvňujúce psychiku a zdravie človeka.“ Tak 
charakterizovala tvorbu vystavujúceho autora Drahomíra 
Moretová. Sám autor konštatuje, že „neide o zázrak, nie je to 
nič nové, zabudli sme na hodnoty uznávané našimi predkami 
a ja som ich oprášil modernými 
metódami...“ Ivan Cích mal k fo-
tografii blízko, lebo jeho otec 
Koloman bol zakladateľov novi-
nárskej fotografie. Novinárska 
fotografia však nenaplňovala je-
ho ambície a stále viac ho pri-
ťahovala umelecká fotografia až 
do  tej  mieri, že sa jej začal od 
roku 1980 venovať profesionál-
ne. Má za sebou veľa autorských 
výstav doma i v zahraničí a spo-
lupracoval na audiovizuálnych 

Ivan Cích 

Ivan Cích - Prosba 
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programoch režisérov Jána Roháča a Juraja Jakubiska. Na 
prelome storočí sa autor začal venovať aj tvorbe obrazov 
vyžarujúcich  pozitívnu energiu. „Spočiatku som chcel, aby 
moje obrazy dosiahli silu starých ikon. Začal som merať 
energiu žiariacu  z materiálov, zamýšľal som sa nad tým, ktoré 
farby idú dohromady, aká má byť skladba materiálu, aká má 
byť záverečná úprava tak, aby sa najviac zvýšil účinok“ 
povedal autor. 

Vlastné poznámky 
 
Predpoveď meteorológov na začiatku týždňa pre nastávajúci 

víkend 8. až 9. septembra 2006 u organizátorov podujatia Pri 
trenčianskej bráne vrásky vyvolal na tvári vrásky. Ale prí-
roda, akoby na truc tejto predpovedi už v piatok, keď mesto 
Trenčín prežívalo sviatok 
hodového dňa, to zaria-
dila tak, aby septembrové 
slniečko od predpoludnia 
plávalo na blankytno mo-
drej oblohe a pohladilo 
svojimi teplými lúčmi 
všetko pozemské, teda aj 
líca členov vystupujúcich 
súborov, nadšených divá-
kov a spokojných organizátorov podujatia. I keď podujatie Pri 
trenčianskej bráne svojou koncepciou bolo pôvodne podujatím 
kultúrnym, ale ešte pred jedenástimi rokmi jeho organizátori 
ho rozšírili o športové podujatie, behom po historických 
uličkách centra mesta určeného pre všetky vekové kategórie a 
dali mu názov Beh o Matúšov groš. A tak už v piatok 
poobede, keď väčšina občanov prechádzala cez Mierové ná-
mestie už po pracovnej dobe, s cieľom uskutočniť nákupy na 
víkend, tak v blízkosti amfiteátra sa sústredilo 125 najmä 
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mladých športovcov z trenčianskych materských a základ-
ných škôl, aby bojovali na trase Mierové námestie – Farské 
schody – Matúšova ulica o ocenenie v podobe Matúšovho 
groša. a iných zaujímavých cien. Do knihy víťazov sa zapísali 
Emil Bagín, Matej Nápoky, Viktor Jurica, Peter a Pavol Kraj-
čovič, Emil Šimčík, Matej Miklas, René Pisch, Marek Fabo, 
Daniel Jaroš, Peter Zemko, Erika Bagínová, Katarína Miku-
šová, Dana Hollá, Vlasta Strhárska, Zuzka Ševčíková, Ela 
Matišáková a Katka Fabová. Po tomto športovom rozbehu 
patril amfiteáter na Mierovom námestí až do večerných hodín 
kultúre, v ktorom sa prezentoval trenčiansky folklór vystú-
pením detského folklórneho súboru Radosť a folklórneho 
súboru Trenčan a promenádnym koncertom Vojenskej hud-
by Trenčín. Záver prvého dňa vyvrcholil vystúpením fol-
klórneho súboru Železiar z Košíc v programe pod názvom 
Rusnácka Maňira v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky. V sobotu už od skorého rána 
Mierové námestie ako prvých privítalo jarmočných 
obchodníkov, ktorí sa rozložili v predajných stánkoch s boha-
tou pestrosťou vlastných domácich výrobkov – medovníkové 
srdcia, medovi-
nu, bižutériu, 
drevené varešky, 
pečenými klo-
báskami, nefal-
šovaným burčia-
kom a podobne, 
aby tieto ponú-
kli všetkým náv-
števníkom. Or-
ganizátori podu-
jatia nezabudli 
pozvať ľudových remeselníkov z Komjatnej pri Ružomberku, 

v čele sprievodu kráčali členovia skupinuu historického šermu Wagus z Trenčína 
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aby hlavne mladším vekovým kategóriam návštevníkov 
priblížili činnosti obyvateľov podhorských obcí z minulosti, 
ale aj dnes ako tkanie na tkáčskom stave, kovanie kosy, zho-
tovenie šindla či drevených hrabiel. Úspech mali aj tvorivé 
a keramické dielne Kultúrneho centra Aktivity v Trenčíne, 
v ktorých deti maľovali, alebo modelovali na Ešte pred 
otvorením festivalu s hodinovým koncertom v chladnom ráne 
zahrievala s teplými tónmi dychová hudba Vlčovanka z Hor-
nej Súče. Pred úderom desiatej hodiny vstúpil na Mierové 
námestie jarmočný sprievod s nefalšovanou hlučnosťou na 
čele so skupinou historického šermu Wagus  z Trenčína. V jar-
močnom sprievode sme zahliadli dvorné dámy zo Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne vo vlastných navrhnutých a vyro-
bených historických kostýmoch, komedianti z Cirkusu obrov, 
tanečnice zo skupiny orientálnych tancov Džamal, folklórnu 
skupinu Latovec a dychovú hudbu Drotári z Dolnej Súče, 
folklórny súbor Świerczkowiacy v pestrofarebných krojoch 
z poľského partnerského mesta Tarnow, harmonikári z Prie-
trže, ženskú spevácku skupinu Dolinečka zo Soblahova a 
detské folklórneho súbory  Radosť a Brezinka z Trenčína. 
Z pódia amfiteátra privítal účastníkov festivalu moderátor 
Jozef Ďuráči a festival otvoril predseda kultúrnej komisie 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
PhDr. Marián Kvasnička. Pred zrak-
mi divákov potom v krátkej pre-
hliadke jednotlivé zúčastnené súbory 
a skupiny predstavili svoj kultúrny 
program. Po ňom Kakaovníci Igor 
a Martin zo zábavným programom 
pre deti a ich rodičov odštartovali 
jedenásťhodinový maratón kultúrnych 
vystúpení najrôznejšieho žánru. Na 
nich nadviazala poulično-komediálna Anton Anderle pri hre Gašparkova cesta do Ameriky 
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cirkusová show Cirkusu obrov z Bratislavy. V programe 
Vítajte pod trenčianskou bránou priblížili svoje umenie vo 
svižnom tempe zo svojich regiónov folklórne súbory Turiec 
a Tatran z Martina, Haviar z Rožňavy, Borievka z Košíc 
a Suché karki z Prešova. Na ne nadviazal svojím vystúpením 
folklórny súbor Świerczkowiacy z poľského Tarnowa, ktorý 
zanechal veľmi dobrý dojem i divákov, lebo ich odmenili za 
ich výkon dlhotrvajúcim potleskom. Folklór na chvíľu 
vystriedalo Tradičné bábkové divadlo Antona Anderleho 
z Banskej Bystrice hrami Gašparkova cesta do Ameriky 
a Cir-kus svet určené pre našich najmenších Trenčanov. Ale 
Anton Anderle so svojím bábkovým divadlom zaujal nielen 
malých, ale aj tých skôr narodených, veď každý sa rád vracia 
k tomu, čo krásne prežil v minulosti až do svojich detských 
rokov. Po koncerte etno skupiny Banda opäť rozprúdili krv 
žilách návštevníkov zvuky ľudových hudieb a tancov spod 
Kriváňa a Poľany, s ktorými sa predstavili folklórne súbory 
Partizán Biotika zo Slovenskej Lupče, Podpoľanec z Detvya 
Važec z Važca. Vo večernom programe vystúpili Karol 
Mikloš s hudobnou skupinou a hudobná skupina Cpt. 
Slice. Nedeľné odpoludnie patrilo detským folklórnym 
súborom Nezabúdka z Drietomy, Selčanky zo Selca, 
Štvorlístka z Trenčianskej Turnej a Radosti z Trenčína. 
Záverečným vystúpením detského folklórneho súboru Valá-
šek zo Zlína v programe pod názvom „Mám věneček, mám“ 
sa jubilejný 20. ročník folklórneho festivalu Pri trenčianskej 
bráne skončil.  

Vlastné poznámky 
 
Vo štvrtok 7. septembra 2006 od 19,30 do 21.00 hod. večer 

bolo možné pozorovať jeden z troch úkazov, ktorých sme 
ročne svedkami. Podľa fotografa a amatérskeho hvezdára 
Jozefa Mahríka za čiastočné zatmenie Mesiaca je zodpovedný 
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tieň Zeme, ktorá sa v tomto čase dostala do spoločnej roviny s 
Mesiacom. Pri zatmení Slnka zas naopak tieni Slnku Mesiac. 
Najbližšie, už úplné zatmenie Mesiaca budeme môcť vidieť až 
budúci rok 7. marca 2007.  

Trenčianske noviny 13.09.2006  
Pomocná evidencia 521/2/06 
 
I napriek pesimistickým prognózam v minulom roku 2005, 

ktoré oznámil usporiadateľom výstavy Trenčiansky salón 
správca synagógy firma Herbária, že v nasledujúcom roku 
2006 pripravuje rekonštrukcii tohto objektu a výstavu nebude 
možno v týchto priestoroch uskutočniť. To sa však nestalo, 

a tak v čase sviat-
ku folklórneho 
festivalu v Tren-
číne pod názvom 
Pri trenčianskej 
bráne, synagóga 
dňa    8. septem-
bra 2006 pod 
svoju strechu pri-
chýlila 202 výt-
varných diel, 
obrazov a plastík 

od 66 amatérskych výtvarníkov Trenčianskeho kraja 14. roč-
níka Trenčiansky salón 2006. Po otvorení a privítaní hostí 
riaditeľom Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vla-
dimírom Zvaleným, príhovore vedúcej odboru kultúry Ing. 
Marty Šajbidorovej sa za odbornú porotu sa prihovoril jej 
predseda Mgr. Jozef Švikruha. Okrem iného konštatoval, že 
výtvarníci sem prišli „so snahou ukázať, čo najvydarenejšie, 
čo najlepšie vzniklo v ich pracovniach a ateliéroch v uply-
nulom období. Takto svojimi dvomi až piatimi dielami aspoň 
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raz do roka sa konfrontujú s verejnosťou a kolegami, aby 
mohli lepšie posúdiť miesto svojej tvorby v regionálnej 
kultúre.“ Je pravdou, že týmto kladú priam rébusovú úlohu 
pred odbornú komisiu, aby táto pre návštevníkov sformovala 
pôsobivú kolekciu so zohľadne-ním estetických kri-térií, 
expozičných po-žiadaviek a priestoro-vých možností. „Výs-
tava je mozaikou výtvarných druhov a žánrov a mnohých 
výtvarných techník“ skonštatoval Mgr. Jozef Švikruha. Na 
záver svojho príhovoru zdôraznil, že „umenie nie je snobská či 
elitárska záležitosť. Má svoje opodstatnenie len s ľuďmi. 
Pohybovať sa vo 
svete fantázie, 
krásy farebného 
sveta je útočiš-
ťom pred zlobou 
nielen pre výt-
varníka, ale pre 
každého konzu-
menta. Je to taká 
trinásta komnata, 
kde sme na chví-
ľu sami som se-
bou.“ A ešte je 
tu jeden zaujímavý postreh všetkých návštevníkov. Výstava sa 
stala miestom, v ktorej sa zaznamenáva každým rokom nástup 
nových mladých autorov, ktorí sa neboja hľadať a aj prakticky 
používať nové techniky a vyhľadávať nové témy. Zdá sa, že sú 
takmer zotrené rozdiely medzi profesionálnym a amatérskym 
výtvarníkom. 

Vlastné poznámky 
 
Výstavné priestory Katovho domu na Matúšovej ulici 

v Trenčíne dňa 13. septembra 2006 ožili vravou, keď 

Jozef Syrový – Cica Lada 



 706 

vystavoval člen zlínskeho zdruiženia amatérskych výtvarných 
umelcov Ján Botek. Úvod vernisáže výstavy patril vystúpeniu 
speváčky Aleny Klabanovej za gitarového doprovodu 
Marušky Kotalovej, ktorá i v závere vernisáže zaspievala 
niekoľko piesní z repertoáru francúzskej speváčky Edit Piaff. 
Po privítaní riaditeľkou Trenčianskeho múzea Katarínou 
Babičovou bližšie o umeleckej dráhe vystavujúceho umelca 
hovoril Miroslav Potyka, ktorý ocenil cezhraničnú spoluprácu 
na poli výtvarného umenia a fotografie a to jednak 
v spoločných výstavách regiónov z okolia Trenčína 
a Uherského Hradišťa, ako aj jednotlivé osobnosti. Napríklad 
na začiatku tohto roka vystavoval v Uherskom Hradišti Jozef 
Vydrnák z Dubni-
ce a dnes v Tren-
číne Ján Botek. 
V tomto roku je 
ešte plánovaná 
v Trenčíne výsta-
va uherskobrod-
ského fotografistu 
Ľubomíra Pospe-
cha. Dnešný vys-
tavujúci autor Ján 
Botek sa význam-
ne podieľa na organizačných a výstavných aktivitách oboch 
regiónov a tiež na rozvíjaní a upevňovaní medziľudských 
a priateľských vzťahov medzi autormi. Je človekom, ktorý stá-
le niečo hľadá vo výtvarnej tvorbe. Od roku 1986 sa stal čle-
nom výtvarnej skupiny pri Združenom závodnom klube 
v Uherskom Hradišti a odvtedy vystavuje s kolegami výtvar-
níkmi v rámci Stretnutie – Setkání ako aj individuálne.  

Vlastné poznámky 
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V dňoch 15. až 16. septembra 2006 sa uskutočnil 
v Trenčíne 12. ročník medzinárodného divadelného Festivalu 
jedného herca na scéne kina Hviezda a Klubu Lúč. I keď zo 
začiatku boli zaznamenané 
zmeny hlavného organizá-
tora, keď štafetu prevzala od 
míma Vladimíra Kulíška  
skupina Kolomaž s Bystric-
kým a nastali problémy aj 
s financovaním, ale nako-
niec sa všetko v dobré obrá-
tilo. Diváci na oboch scé-
nach mohli vidieť zaujímavé osobnosti. Ako prvý sa predstavil 
Jaroslav Dušek s divadlom Vizita s uvedením divadelného 
predstavenia „Pudové putovania“. Divadlo Vizita je na českej 
scéne ojedinelým súborom, ktoré od svojho vzniku roku 1981 
sa zaoberá improvizovaným divadlom a spontánnou tvorbou. 
Ďalším významným hercom, ktorá vystúpila na festivalu bola 
Ingrid Timková s hrou Silvestra „Viola Lolla“. V kabaretnom 
programe „Mademoiselle Malinová“ vystúpila Anička Polív-
ková. Skupina Phenomenontheatre zo Žiliny prinieslo hru 
„Kúpil som v Ikea lopatu na vykopanie  vlastného hrobu“ 
s expresívnym textom plným odpozorovaných reálií každo-
denného života. Na záver vystúpila nová ikona českej folkovej 
muziky Xavier Baumax s poriadnou dávkou irónie a napokon 
pre deti vystúpilo divadlo „De Facto Mino“.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska nadácia pripravila pre všetkých Trenčanov bez 

rozdielu veku v prvú jesennú nedeľu 24. septembra 2006 
podujatie Korzo 2006, ktoré bolo tento raz tematicky zame-
rané na tanec. Čo je najdôležitejšie, že podujatiu prialo poča-
sie, keď predchádzajúce dni babieho leta vydržali aj cez tento 

Anička Polívková 
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víkend a umožnili obsadiť všetky miesta na stoličkách, 
lavičkách i miesta na státie na chodníkoch pred amfiteátrom, 
ako aj v kaviarničkách na Mierovom námestí. Už tradične 
moderovanie zverila Trenčianska nadácia už tradične Ferdi-
nandovi Rybníčkovi, ktorému vypomáhal Martin. Celé podu-
jatie sa odohrávalo na pódiu amfiteátra, jedine korzovanie, 
síce len ojedinele sa uskutočňovalo na chodníku od kostola 
piaristov po obchod Hudobné nástroje a späť. Vystúpenia 
tanečných skupín začali dievčence skupiny Aura rôznych 

vekových kategórií, 
ktoré ukázali mimo-
riadnu zdatnosť 
v tanci. Po mimo-
riadne ľúbivých 
country tancoch sku-
piny Maryland, kto-
ré pripravila Eva Ko-
níková, sa predstavili 
deti zo Školského 
klubu Sedmička Zá-

kladnej školy Trenčín, Hodžova ulica so svojou módnou pre-
hliadkou, v ktorej pod vedením vychovávateľky Janky Ková-
čikovej ukázali, ako sa dá zo starých odevných  materiálov 
a plastov urobiť celkom zaujímavé módne ošatenie. A nielen 
to, ukázali aj umenie chodiť po móle ako skúsené modelky. 
Ďalšie minúty podujatia vyplnili na pódiu amfiteátra tanečné 
skupiny Tap Danca Quartet, Goonies, orientálne tanečnice 
Džamal a Skupina rómskych tancov zo Základnej umeleckej 
školy v Trenčíne. A tak po skončení dvojhodinového mara-
tónu odišli spokojní všetci, tak návštevníci ako aj tanečníci. 

Vlastné poznámky 
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Už od roku 2004 môžu návštevníci mesta Trenčín i jeho 
občania vystúpiť na mestskú vežu a uvidieť panorámu centra 
mesta z výšky 32 metrov. Podľa občianskeho združenia, ktoré 
prehliadky veže zabezpečuje od 1. júna 2006 ju navštívilo 
vyše 5200 návštevníkov. Boli aj takí, ktorí ju navštívili počas 
sezóny aj viackrát., Trenčania si zvykli vodiť na vežu svoje 
návštevy z iných miest či zo zahraničia, aby sa pochválili so 
svojím mestom. Pre budúci rok je v pláne nainštalovať na veži 
ďalekohľad, ktorý mnohým turistom chýbal, čo vyplynulo z 
ankety návštevníkov. Z ankety vyplynuli aj náročnejšie požia-

davky, ako 
napríklad, že 
by chceli vý-
ťah, ktorý by 
ich vyviezol 
priamo na ve-
žu. Našli sa aj 

romantické 
požiadavky, 

aby sa konali 
večerné a 
nočné pre-
hliadky veže. 
Mnohí by 

uvítali sprístupnenie tejto pamiatky aj počas predvianočného 
obdobia. Otvorením veže vznikol v meste ďalší výstavný 
priestor, v ktorom sa doposiaľ uskutočnili dve výstavy a to po 
vlaňajšej premiérovej výstave „Trenčín na starých pohľad-
niciach“, návštevníci veže si mohli tento rok pozrieť výstavu 
fotografií Alfonza Lišku „Trenčín z balóna“.  

Trenčianske noviny 27.09.2006 
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Do konca augusta 2006 museli skupiny, ktorým boli 
pridelené granty zrealizovať svoje projekty, ktoré podali v 
druhom kole grantového programu Mladí filantropi. Podarilo 
sa to všetkým deviatim a mladí filantropi ich pozvali na 
prezentáciu svojich projektov v stredu 20. septembra 2006. 
Prípravu a priebeh realizácie prišli prezentovať Zuzana 
Mišáková z Trenčianskeho hradného divadla, ktoré získalo 
prostriedky na uvedenie hry Lásky hra osudná, Monika 
Mináriková priblížila akciu Trenčianska improliga, Renáta 
Majzlánová informovala, ako uplatňujú zásady zdravého 
životného štýlu v čarovnej škôlke v Zamarovciach. Podujatie 
Indoor Footbal Session predstavil Filip Mikuláš a Ingrid 
Oravcová hovorila o zorganizovaní 19. ročníka Gympel-
Rocku. Podľa koordinátorky projektu Danky Adamusovej 
podporili projekty v celkovej sume 93 200 Sk i keď grantisti 
požadovali na realizáciu svojich projektov trojnásobnú sumu, 
ako sa mohla rozdať. Z prostriedkov grantového kola podpo-
rili projekty zamerané na kultúru, šport, určené maličkým 
deťom i mládeži. Rozhodovanie, aký projekt a akou čiastkou 
podporiť skutočne ťažké. Mladí filantropi za významnú pova-
žujú skutočnosť, že s predkladateľmi projektov sa viackrát pri 
práci nad projektmi stretávali a spolu konzultovali postup. 
Kým v predchádzajúcom grantovom kole bolo podmienkou, 
aby cieľovou skupinou boli mladí ľudia, tak teraz podporili 
projekty určené pre celkom maličké deti a pre dospelých, aby 
boli určené Trenčanom a realizovali sa v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 27.09.2006  
 
Po úspešnej vlaňajšej premiére si vo Verejnej  knižnici 

Michala Rešetku zopakovali Papučovú noc. z piatka 22. 
septembra na sobotu 23. septembra 2006. Predlohou papu-
čovej noci bola akcia Noc s Andersenom, ktorá sa v knižnici 
konala už niekoľkokrát. Organizátorky - pracovníčky oddele-
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nia pre deti a mládež Verejnej knižnice Michala Rešetku - sa 
rozhodli pripraviť pre deti aj podobný program. Ako 
informovala vedúca oddelenia pre deti a mládež Darina 
Ďurkechová, noc v knižnici venovali rozprávkam a sloven-
skému rozprávkárovi Pavlovi Dobšinskému. Akciu ozdobili aj 
vlastným logom - rozprávkovou zelenou žabou s korunkou na 
hlave, ktorá mala symbolizovať ríšu rozprávok. „Začali sme 
čítaním rozprávok, deti súťažili v prednese Dobšinského roz-
právok, vyberali najkrajšiu rozprávku, súťažili o najlepšieho 
rozprávača a rozprávnicu, nechýbala ani spevácka súťaž a 
nočná diskotéka.“ Na stretnutie so skutočným rozprávkovým 
svetom sa vybrali k soche trenčianskeho vodníka Valentína na 
Štúrovo námestie. Ešte predtým si však pripravili vodníkovské 
masky, potúžili sa valentínskych čajom, ktorý bol samozrejme 
zelený. Tradíciou nocí v knižnici je sadenie stromčekov. „Už 
ich tu máme zo desať, teraz sme s deťmi zasadili rozprávkovú 
vŕbu Valentínku,“ povedala Ďurkechová. Po bohatom progra-
me deti zaľahli do spacákov a ráno ich pracovníčky knižnice 
vyprevadili na cestu domov rozprávkovými buchtami. „Záu-
jem o akciu bol obrovský,“ hovorí Darina Ďurkechová, „Mu-
seli sme aj viacerých odmietnuť. Snažili sme sa uprednostniť 
tie deti, ktoré chodia do knižnice často a veľa čítajú.“ Piatkovú 
papučovú noc trávilo v knižnici 50 detí vo veku od deväť do 
dvanásť rokov.  

Trenčianske noviny 27.09.2006  
 

Presne v deň narodenín aka-
demického maliara Rudolfa 
Mošku dňa 22. septembra 2006 
bola sprístupnená jeho súborná 
výstava v Galérii M. A. Bazov-
ského v Trenčíne. Vernisáž výsta-
vy sa zmenila na obrovskú naro-
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deninovú oslavu, keď umelcovi, klasikovi slovenského výt-
varného umenia a nestorovi trenčianskej výtvarnej scény kaž-
dý chcel aspoň stisnúť ruku. A tak gratulácie prijímal takmer 
hodinu. Prítomní gratulanti Rudolfa Mošku opisovali ako več-
ného optimistu, milovníka ženských vnád a dobrého vína. 
Niektorí gratulanti mu vinšovali aj básničkami ako napríklad 
Eva Ábelová či Marián 
Kvasnička. Narodeni-
novým darčekom bola 
aj nová obsiahla publi-
kácia o Rudolfovi 
Moškovi od PhDr. 
Danice Lovíškovej. 
Kniha v širokom časo-
vom oblúku 50 rokov 
približuje jednotlivé 
vývojové obdobia, te-
matické okruhy auto-
rovej maliarskej tvorby 
a kresby. Ako povedala 
autorka knihy, názov 
výstavy „Za vrchom 
vrch“ je viac ako sym-
bolický, pretože za 
tým, čo je dnes, nasle-
duje vždy niečo ďalšie, prečo sa oplatí žiť a tvoriť. „Človek 
musí veľmi zostarnúť, aby sa o sebe niečo dozvedel,“ žartom 
dodal Rudolf Moško pri otvorení výstavy. „Som zvedavý, čo 
sa o sebe dozviem za desať rokov.“ Súborná výstava pred-
stavuje reprezentatívny výber z jeho tvorby od 60-tych rokov 
až po súčasnosť. Diela vystavené v galérii pochádzajú nielen z 
autorovho ateliéru, ale aj zo súkromných zbierok alebo ich 
zapožičali na výstavu viaceré slovenské galérie. Maliarove 

Rudolf Moško – Kocúr Jána Konečného 
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diela sú charakteristické typickými farebnými modrozelenými 
a zaujímavými geometrickými figurálnymi i krajinárskymi 
kompozíciami. Východiskom jeho tvorby sú kubistické prin-
cípy. Celoživotným námetom jeho obrazov je krajina, ženské 
krivky a zátišia.  

Trenčianske noviny 04.10.2006 
Pomocná evidencia 565/1/06 
 

V galérii M. A. Bazovského v Trenčíne bola od 22. do 
29. septembra 2006 umiestnená výstava bratov Andreja 
a Martina Augustínovcov pod názvom 66 zím, ktorú venovali 
svojej matke, známej slovenskej výtvarníčke Božene Augus-
tínovej. Obaja synovia sú absolventi Vysokej školy umelecko-
priemyslovej v Prahe a pôsobia v Bratislave. Andrej Augus-

tín predstavuje výber zo svo-
jej bohato rozvrstvenej tvorby 
orientovanej na maľbu, textil, 
grafiku a ilustráciu. Námety 
čerpá nielen zo súčasnosti, ale 
rád siaha pre ne aj k dávno-
vekej mytológii a histórii a 
nevyhýba sa ani náročným 
filozofickým témam. Jeho die-
la sú magické, plné bizarných 
bytostí, ktoré sú raz zviera-
tami a raz ľuďmi. V tomto 
priestore fantázie vládne po-
hoda, harmónia a invencia, 
ktorú dolaďuje výberom žia-

rivých a ostrých farebných tónov. Tvorba Martina Augustína 
je zas poetická, citová a krehká. V Trenčíne sa prezentuje 
cyklom sugestívnych prác, ktoré vznikali v priebehu dvoch 
rokov a sú inšpirované neopakovateľnou atmosférou Paríža, v 
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ktorej cítiť pokoj a harmóniu, či zvláštnu zmes melanchólie, 
nostalgie a poézie. V centre pozornosti jeho obrazov je žena. 
V svojom príhovore povedala riaditeľka galérie PhDr. Danica 
Lovíšková, že „Božka Augustínová, ktorú sme všetci poznali 
ako výtvarníčku, maliarku, grafičku, vorkyňu textilných diel, 
bola v trenčianskej galérii častým hosťom.“ Jej tvorba sa 
nečakane uzavrela 29. januára 2005.  

Trenčianske noviny 04.10.2006  
Pomocná evidencia 563/1/06 

 
Mestská galéria v Trenčíne dňa 25. septembra 2006 prichý-

lila vo svojich priestoroch  dvanásť rezbárov zo Spolku rozvi-
nutej fantázie z Bratislavy, ktorí sa predstavili Trenčanom zo 
svojimi rezbárskymi prácami. Začiatok vernisáže výstavy pa-
tril vystúpeniu jednému z členov spolku fujaristovi Ľubošovi 
Strakovi a muzike folklórneho súboru Radosť, ktoré svojím 

vystúpením navodili 
správnu atmosféru 
v ľudovom tóne, 
a tak lepšie chápať 
umelecky stvárne-
né postavy osôb, 
s ktorými sa denne 
stretávame, ako 
napr. vinárov, pas-
tierov, žien, svät-
cov, muzikantov, 

tváre ľudí, ale i  zvierat ježkov, slimákov, mosadzou vyzdo-
bené valašky a ďalšie iné práce Vystavovanie skupiny je 
akousi čerešničkou na torte, ktorá umožňuje členom spolku 
predstaviť sa so svojimi novými rezbárskymi plodmi – naj-
novšími dielami. Tak konštatovala kurátorka výstavy Mgr. 
Mária Kovalčíková v úvodnej časti svojho príhovoru a po-

prevažovali umelecky stvárnené postavy osôb z dedinského prostredia 
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kračovala. Niektorí z nich považujú za spôsob ako si môžu 
overiť pôsobenie vlastnej tvorby na diváka, aby ďalej mohli 
hľadať novotvary, alebo vylepšovať niečo, čo si pri svojej 
rezbárskej práci ani neuvedomili. Zároveň je to miestom, kedy 
môžu porovnať svoje dielo s dielami svojich kolegov – 
rezbárov. Za všetkých vystavujúcich poďakoval Mestskej 
galérii v Trenčíne predseda spolku  Stano Pekár, že im bolo 
umožnené sa prezentovať so svojím umením v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 
Počas troch dní 28. – 30. septembra 2006 sa do priestorov 

Kultúrneho strediska na Juhu 
prišli pochváliť záhradkári 
s svojimi produktmi vypesto-
vanými v záhradkách. Kul-
túrne centrum Aktivity totiž 
spolu so záhradkármi zo Zá-
kladnej organizácie záhrad-
károv Odeva, bylinkármi z 

klubu Veronica a s trenčianskymi celiatikmi pripravili druhý 
ročník výstavy Poznaj, čo ješ. Otvorenie výstavy vo štvrtok 
28. septembra 2006 bolo spojené so zeleninovými hodmi a 
ochutnávkou zeleninových jedál, ktoré bude pripravoval 
Viliam Weber. Záujemcom prezradil a poskytol aj recepty, 
ako si chutne, netradične aj pikantne pripraviť pochutiny zo 
zeleniny. Každý deň bol na výstave aj známy bylinkár 
Ondrejička, ktorý poskytol informácie aké čaje treba na aké 
neduhy piť a ako si ich pripraviť.  

Trenčianske noviny 20.09.2006  
Pomocná evidencia 533/2/06 
 

Vily Webr so svojou indickou tekvicou 
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Od 28. septembra 2006 sa  súčasťou dolného nádvoria 
Trenčianskeho hradu stali aj štyri umelecké výtvory, ktoré 
zhotovili účastníci 8. ročníka medzinárodného sochárskeho 
sympózia Drevo 2006 v Zlíne. „Sympózium sa uskutočňuje 
pod záštitou Nadácie Tomáša Baťu, tento rok aj za podpory 
Európskych fondov z Mikrore-
giónu Biele - Bílé Karpaty. Táto 
skutočnosť ovplyvnila počet 
pozvaných českých a sloven-
ských študentov“, povedal pri 
ich verejnej prezentácii riaditeľ 
nadácie Pavel Velev. Nadácia 
poskytuje študentom drevo, 
motorové brúsky, dláta, kladivá 
a ďalšie inštrumenty a študenti 
si hradia len cestu.  Miestom 
ich tvorby je Baťova vila v 
Zlíne, kde počas štrnástich dní 
usilovne pracujú na svojich 
dielach. Po troch mesiacoch 
pobytu v Zlíne, kde pod holým nebom už vznikla krásna 
galéria pozostávajúca z takmer štyridsiatich sôch zo všetkých 
sympózií, sa štyri slovenské a české diela presťahovali na 
Trenčiansky hrad. „Tu budú minimálne cez jarnú sezónu. Ak 
bude mať záujem, môžeme ich tu nechať natrvalo,“ uviedol 
riaditeľ nadácie. Ako ďalej prezradil, sochy sú v prípade 
záujmu určené aj na predaj. Keďže drevo je nevtieravý 
prírodný materiál a tvorcovia sa snažili vyhnúť vyumelko-
vanosti, jeho umiestnenie na nádvorí je neobyčajne šťastné. 
Nápadité drevené sochy z dubu a lipy v nadživotnej veľkosti 
sú napustené lakom, no, bohužiaľ, ani tak nie sú večné. Okno, 
postavy, smrťák a špirála sú zasypané v hline, pričom mimo 
dreveného tŕňa ich upevňuje 75 cm dlhá trubica. V rámci 
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ďalšej spolupráce prisľúbilo Trenčianske osvetové stredisko, 
že vypracuje projekt, ktorý by na sympózium Drevo 2006 
nadviazal. „Trenčianski výtvarníci by sa veľmi potešili, ak by 
sa v priestoroch hradu takéto sympózium udialo, pretože tieto 
priestory sú na to stvorené,“ dodala riaditeľka Trenčianskeho 
múzea Katarína Babičová. 

Trenčianske noviny 04.10.2006 
 
Tohoročný druhý októbrový týždeň bol v kalendári 

kultúrnych udalostí v meste Trenčín vyhradený jazzu. Už po 
trinásty raz sa mesto pod Trenčianskym hradom  stalo s far-
bitosťou jesene ostro sledovaným priestorom jazzového diania 
v Európskom kontexte. Trenčianska jazzová spoločnosť 
a Mesto Trenčín uviedla v dňoch 5. – 8. októ-bra 2006 v rámci 
Trenčianskeho jazzo-
vého festivalu Jazz 
pod hradom 2006 
stretnutie jazzových 
interpretov na najvyš-
šej úrovni s doteraz 
najvyšším počtom 
kapiel i počtom dní 
trvania festivalu. Fes-
tival bol venovaný 
pamiatke Vlasty Prů-
chovej, priekopníčke českého a slovenského jazzu. Úvod 
festivalu vo štvrtok bol nazvaný slovenský večer, v ktorom 
vystúpili Rothenstein / Kalász quartet, Garry Mulligan / 
Chet Baker, Bashavel a predniesli originálny zvuk kombi-
nácie Palúchových huslí a moldavského cymbalu, s dvojicou 
Suchomel – Valihora, prifarbenou vábivým hlasom zatiaľ 
populárne ladenej speváčky Tiny. Piatkový poobedňajší pro-
gram bol vyplnený súťažnou prehliadkou - Festival mladého 

Reiner Böhm 
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jazzu, v ktorom organizátori umožnili adeptom jazzového 
kumštu stretnúť sa na medzinárodnej scéne a predstaviť sa či 
porovnať kvalitu svojho hudobného výrazu. Predstavilo sa 
šesť kapiel Noční ftáci z Valašských Klobouků, Cafe´la 
Maňana z Valašského Meziříčí, Finally z Bratislavy, David 
Kollar Band z Prešova, Empiric Jazz Band z Holíča, Spring 
Drink zo Zvolena. Víťaz súťaže sa predstavil vo večernom 
hlavnom programe, ktorý otvorila maďarská kapela Jazz 
Pression. Prienik do jazzových oblakov prichystala kapela 
Falb Fiction. Kapela Gulo Čar opäť prinútila takmer všet-
kých vstať zo sedadiel a ísť tancovať. Sobotňajší program pod 
názvom Jazz International tentoraz nereprezentovali ame-
rickí interpreti, ale špičkové mená európskeho jazzu. Rainer 
Böhm priviedol zo sebou štvoricu nemeckých jazzových 
unikátov, z ktorých treba spomenúť naturalizovaného 
Chorváta Dejana Teržiča na bicích nástrojoch. Vystúpenie 
domáceho Aurélius Quintet v kombinácii s brnenským 
Tubabu boli tradične lahôdkou pre poslucháčov. Headlinerom 
večera bol český spevák Dan Bárta s kompletnou 
Illustratospherou. Nedeľný program bol venovaný pamiatke 
„one and only“ Vlaste Průchovej, ktorá 17. júna 2006 odišla 
do jazzovej siene večnej slávy. Tak ako v pred štyrmi rokmi – 

vtedy s Vlastou 
na jednom pó-
diu.... koncert 
otvoril Peter 
Lipa Band 
a potom silu 

spomienky 
umocnili Close 

Harmony 
Friends. Piesne 

z repertoiru 
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Vlasty Průchovej spievala Barbora Řeháčková. V koncert-
nom programe naviazali na ňu naviaže v rytme i melódiách 
Petr Svoboda so svojim Neratovice Bigbandom sólistami 
Olgou Škrancovou, Petrou Vlkovou, Mirom Ochotnickým a 
Júliusom Barošom. Sobotňajší i nedeľný večer uzatvoril VV 
Jazz Q z Bratislavy. Na festivale sa spolu s prehliadkou 
Festival mladého jazzu predstavilo 21 kapiel a jazzmani 
zo šiestich štátov Európy.  

Vlastné poznámky 
 
Vo Verejnej knižnici Michala Rešetku bola v piatok 

predpoludním 6. októbra 
2006 vyhodnotená lite-
rárna súťaž organizovaná 
pri príležitosti projektu 
Trenčín za hradbami. 
V jej úvode Mária Špá-
niková z Verejnej kniž-
nice M. Rešetku pove-
dala o priebehu literárnej 
súťaže, že „súťaž bola 

prísne anonymná a porotcovia sa dozvedeli len tesne pred 
vyhodnotením, kto je autor jednotlivých poviedok“. V ďalšej 
časti svojho príhovoru priblížila niekoľko štatistických údajov 
zo súťaže ako aj to, čo bolo najčastejšou inšpiráciou pri napí-
saní poviedky. Do súťaže sa zapojilo 23 autorov. Zaujímavé 
bolo, že prevážili autori, ktorí v Trenčíne nebývajú (12). 
Poviedky poslali autori takmer zo všetkých kútov Slovenska, 
dokonca jedna poviedka zo švajčiarskeho Baslu. Vo všetkých 
poviedkach silne rezonovala zakorenenosť a hlboký vzťah 
k súčasnému a dávno minulému Trenčínu. Najvďačnejšími 
témami bol Trenčiansky hrad, Studňa lásky – parafrázy na 
povesť o Omarovi a Fatime, ale aj trenčiansky kat a Katov 

zľava – I. Hochel, Mgr. A. Plánková, K. Földvary, R. Dobiaš, Mgr. L. 
Brezová, Ing. A. Boc 
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dom, Brezina, letné kino, udalosti z obdobia totality i príbehy 
Jozefa Braneckého. Vo všetkých poviedkach sa autori snažili 
precítiť lásku k svojmu rodnému mestu a radosť z návratov do 
neho. Všetci porotcovia sa vzácne zhodli na tom, že niektoré 
poviedli by mohli byť okamžite publikované v tlači. V závere 
svojho príhovoru poďakovala všetkým autorom, že si ukrojili 
zo svojho voľného času, venovali ho ušľachtilej činnosti k na-
písaniu poviedok, čím vyjadrili svoj vrelý vzťah k svojmu 
rodnému mestu. Členka poroty Mgr. Anna Plánková zvý-
raznila, že ambíciou literárnej súťaže bola skutočnosť, že 
mesto Trenčín od pradávna z historického a spoločenského 
aspektu javí ako centrum kultúry a vzdelania na Slovensku, 
ktoré predstavili so svojimi odbornými a umeleckými dielami 
viaceré osobnosti, čím prispeli k jeho prezentácii v spoloč-
nosti. Literárna súťaž ponúkla príležitosť ďalším autorom si 
zaspomínať a ponúknuť čitateľom pozrieť sa na mesto očami 
súčasníka. Člen poroty majster humoru a satiry, trenčiansky 
rodák Kornel Földváry vyjadril svoju radosť na tým, že 
„literárnej súťaže sa ujala knižnica, ktorá nielenže sa stará 
o knižničný fond, ale ktorá žije aj so živou literatúrou. 
Literárna súťaž ho 
príjemne prekvapila 
ani nie tak množ-
stvom dobrých povie-
dok, pretože tam boli 
i také poviedky, ktoré 
nezodpovedajú žánru 
poviedky, ale to, že 
súťaž bola vyvážená 
viacerými niekoľkými 
veľmi dobrými po-
viedkami, naozaj hneď publikovateľnými. Mimoriadne na 
neho zapôsobilo, že vážne témy, ktoré veľmi ľahko autora 
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zvádzajú k sentimentalite, resp. k slzavému opisu, v tomto 
prípade boli porozprávané úplne civilne, pritlmeným vyja-
drením, a práve vďaka tomu sa stali účinnejšími. O to viac 
vystupujú v nich citové momenty, ktoré sú jemným pletivom 
v podvedomí, ktoré zarezonujú aj v čitateľovi. Osobitne vyz-
dvihol, že v poviedkach sa na poprednom mieste umiestnil hu-
mor, ktorý potvrdil, že je rovnocennou súčasťou umenia, ktorý 
je nejednom prípade pôsobivejší a účinnejší ako iné seriózne 
diela“. Verdikt porotcov netradične uviedla Mária Špániková 
z Verejnej knižnice Michala Rešetku, keď citovala časť textu 
najlepších poviedok a ich autor sa k zverejnenému textu, 
pokiaľ bol prítomný, mal priznať. Prvú cenu získala poviedka 
„Pár kapitol z Omarovho denníka“ od Petra Valáška, druhú 
cenu získala poviedka „Visieť na vlákne a tancovať“ od Ireny 
Brežnej a tretiu cenu získala poviedka „Ublížil som svojmu 
mestu“ od Jozefa Repku. Cenu primátora mesta Trenčín 
získala Ivana Lacková za poviedku „Malinový džem“ a Cenu 
Verejnej knižnice M. Rešetku získal Ján Urban za poviedku 
„Je t´aime“. Následne najlepší autori prijali z rúk vice-
primátora Mesta Trenčín Ing. Antona Boca ocenenie. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 5. októbra 2006 sa us-
kutočnila v Štátnom okres-
nom aktíve v Trenčíne verni-
sáž výstavy pod názvom 
„Trenčín v archívnych do-
kumentoch“, otvorenej pri 
príležitosti konania konferen-
cie historických miest Európy 
„Mesto za hradbami – identita 

verzus imidž“ v Trenčíne. Ako povedala pri otvorení 
riaditeľka Štátneho okresného archívu v Trenčíne Mgr. Danica 

o vystavené dokumety bol záujem aj u historikov 
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Hlaváčová na výstave je vystavených viacero zaujímavých 
a originálnych exponátov, ktoré uschované v trenčianskom 
archíve. 

Vlastné poznámky 
 
Pri príležitosti Dňa Ozbrojených síl Slovenskej republiky 

a začiatku Karpatsko-duklianskej operácie bola otvorená 
v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne výstava pod názvom „Slovenské modré 
barety v službe mieru“, ktorej vernisáž sa uskutočnila 6. ok-

tóbra 2006. Výstavu 
pripravil a realizoval 
Jozef Korený. Na ver-
nisáži odznela prednáš-
ka A. Rapčanovej pod 
názvom „Misie Ozbro-
jených síl Slovenskej 
republiky na podporu 
mieru pod mandátom 
Organizácie spojených 
národov“. Regrutačné 

stredisko Ozbrojených síl Slovenskej republiky sa prezen-
tovalo novým CD pod názvom „Slovenská misia Irak – Afga-
nistan – Kosovo“. Expozíciu tvorili fotografie, poštové doku-
menty, plakety, osobné doklady, bankovky cudzích štátov, 
mapy, medaile, literatúra, teda všetko k činnosti bývalej Čes-
koslovenskej ľudovej armády misiách v rokoch 1953 až 1992, 
príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky od roku 
1993. Súčasťou expozícií boli aj uniformy používané v mi-
siách UNPROFOR, UNAMSIL a v operácii Iracká sloboda. 
Výstavu navštívilo veľa účastníkov misií v Kórey, na Balkáne, 
Golanských výšinách, Cypre, Afrike, Afganistane a Iraku.  

Vlastné poznámky 
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Dňa 12. októbra 2006 sa uskutočnilo stretnutie členov 
Klubu darcov Trenčianskej nadácie s deviatimi autormi a rea-

lizátormi podporených projektov za minulé 
obdobie, na ktoré prispeli darcovia takmer 
140 tisíc Sk Po jeho otvorení a privítaní 
účastníkov stretnutia členom správnej rady 
Trenčianskej nadácie Martinom Mašta-
lírom Ing. Jana Sedláčková predstavila 
členov Klubu darcov a potom obdarovaní 
autori minuloročných projektov : 

■ Ing. Jozef Lehotský, projekt s grantom 20 tisíc Sk na vy-
danie publikácie “Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície 
spod Strážovských vrchov“, 

■ Anna Jókaiová, Anna Adamicová, projekt s grantom              
19 tisíc Sk pod názvom „Hľadači pokladu Matúša Tren-
čianskeho“, 

■ Diana Švančarová, Mária Fizelová, projekt s grantom            
20 tisíc Sk pod názvom „Arteterapia – liečba výtvarným 
umením“, 

■ Jozefína Lobotková, projekt s grantom 20 tisíc Sk pod 
názvom „Náučno – zážitkové arborétum“, 

■ Mgr. Janka Masárová, projekt s grantom 7.500 Sk urče-
ného pre športové hry zdravotne postihnutých, 

■ Andrej Bielik, projekt s grantom 10 tisíc určeného pre telo-
výchovné podujatie „Bežte s nami - World Harmony Run“, 

■ Jarmila Mráziková, projekt s grantom 20 tisíc Sk určeného 
na výstavbu dopravného ihriska pri MŠ Trenčín, Meď-
ňanského ul., 

■ Miroslav Tomeček, projekt s grantom 6 tisíc Sk určeného 
na projekt „Deti z Opatovej odkrývajú históriu“, 

■ Zuzana Václavová, projekt s grantom 16 tisíc Sk určeného 
na projekt „Žabie taxi 2006“ 

Martin Maštalír 
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verejne zhodnotili do akej miery sa im podarilo naplniť 
ciele, ktoré nimi sledovali.  

Stretnutie skul-
túrnila svojím vys-
túpením tanečná 
skupina Džamal, na 
ktorý nadviazala 
vysvetlením pravi-
diel v bodovaní a fi-
nancovaní navrh-
nutých projektov 
správkyňa nadácie 
RNDr. Alena Ka-

rasová. Skonštatovala, že na podporu projektov bolo naaku-
mulovaných 185 tisíc Sk. No a potom sa už predstavilo deväť 
nových záujemcov o finančný príspevok so svojimi projektmi. 
Po zhodnotení jednotlivých predložených projektov Klub dar-
cov rozhodol o svojej podpore týmto projektom : 
■ grantom 20 tisíc Sk festivalovej prehliadke horského filmu 

pod názvom „Hory a mesto Trenčín 2006“ s cieľom  
sprostredkovať cestovateľské a športové zážitky formou 
fotografie, videozáznamu a diapozitívov – predložený Mgr. 
Máriou Dutkovou; 

■ grantom 20 tisíc Sk loptovej olympiáde detí predškolského 
veku – predložený Naďou Andelovou; 

■ grantom 6.640 Sk výstave veľkoformátových fotografií na 
hematologicko - transfúznom oddelení Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne – predložený Jozefom Sjekelom; 

■ grantom 20 tisíc Sk na výrobu kulís, rekvizít a kostýmov 
pre divadlo Normálka v súvislosti s inscenáciou divadelnej 
hry „Ochotníci“ – predložený Miroslavom Ďurišom,   

■ grantom 10 tisíc Sk tanečnej skupine Džamal na zakúpenie 
zrkadiel do cvičnej sály – predložený Miriam Laššovou; 

členovia Klubu darcov pozorne počúvali autorov projektov 
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■ grantom 10 tisíc Sk Country tanečnému súboru Maryland 
na zakúpenie tanečnej obuvi a kostýmov pre učinkujúcich – 
predložený Evou Kuníkovou, 

■ grantom 18.200 Sk „Žabie taxi 2007“ – predložený 
Zuzanou Václavovou, 

■ grantom 10 tisíc Sk na zabezpečenie súťaže amatérskych 
divadelných súborov a jednotlivcov založenej na 
improvizácii vyžrebovanej témy – predložený 
Monikou Minárovou; 

■ grantom 8 tisíc Sk na zabezpečenie súťaže 10. 
ročníka púšťania šarkanov – predložený Ing. 
Júliusom Kákošom. 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. októbra 2006 Verejná knižnica Michala Rešetku 

v Trenčíne pripravila pre svojich členov stretnutie spojené 
s besedou s najčítanejšou  a najpopulárnejšou spisovateľkou 
Táňou Keleovou – Vasilkovou. Po privítaní riaditeľkou Ve-
rejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdiou Brezo-

vou spisovateľku 
predstavila Janka 
Poláková. Z jej pred-
stavovania prítomní 
dozvedeli, že je dcé-
rou známeho cesto-
vateľa Františka Ke-
leho, čo bol aj dôvod, 
prečo si už v šest-
nástich rokoch spra-
vila horolezecký 
kurz. Po skončení 

štúdia žurnalistiky nastúpila pracovať v mesačníku Osvetová 
práca, avšak nie na dlho, lebo časopis bol zrušený a bola jej 

zľava – Táňa Keleová, Janka Poláková 



 706 

ponúknutá podradná práca upratovačky. Tak sa vrhla na písa-
nie kníh. Jej pisateľský apetít bol značný, čo do kvality ako aj 
do kvality. Ba dokonca ho možno porovnávať so spisovateľom 
Jožom Nižňanským, ktorý naučil Slovákov čítať. Jej knihy sa 
vydávajú v dvadsaťtisícových nákladoch. Žije v Bratislave 
s manželom a tromi deťmi. Neoddeliteľným priestorom jej 
života je región rodnej Myjavy, kde trávi letné obdobie a 
nachádza v nej námety pre svoju tvorbu. Po tomto úvode už 
spisovateľka Táňa Keleová – Vasilková priblížila svoju lite-
rárnu tvorbu ako tiež vypovedala svoje názory na spolužitie 
starých a mladých, ich vzájomné vzťahy doma a na verejnosti, 
spolužitie manželov a podobne. 

Vlastné poznámky 
 
V mesiaci október 2006 besedovali žiaci Základnej školy 

Trenčín, Potočná ulica v mestskej časti Opatová n/V. so spiso-
vateľom Tomášom Janovicom. Besedu pre nich pripravila 
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne. Pri tejto príležitosti 
povedal Tomáš Janovic, že „najradšej diskutujem s deťmi,“ na 
začiatku besedy. Deťom rozprával veselé príhody zo svojho 
detstva i dospelosti. Malí poslucháči ho zahrnuli vtipnými 
otázkami, pri ktorých sa sám usmieval popod fúzy. Zvedavé 
boli nielen deti, ale aj ich učiteľky. V knižnici ho však čakal 
ďalší program, a tak mu deti odovzdali nakreslené dielka a 
malá školáčka kvet a pohár medu, ako poďakovanie za 
návštevu malej školy veľkým spisovateľom. 

Vlastné poznámky 
 
Od 17. októbra do 15. novembra sa mohli príležitostní 

návštevníci v Mestskej galérii v Trenčíne stretnúť s výtvarnou 
tvorbou nemšovského rodáka, výtvarníka Vojtecha Karvasa. 
Absolvoval Školu umeleckého priemyslu v Bratislave odbor 
sochárstvo a úžitkovej grafiky a staršia generácia Trenčanov 
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ho pozná ako dlhoročného pracovníka na poli kultúry. Po 
skončení školy nastúpil ako výtvarník do Domu osvety v 
Trenčíne, potom sa v ňom stal metodikom pre výtvarníctvo, 
foto a film. Neskôr vystriedal niekoľko zamestnaní, v ktorých 
striedavo pôsobil ako samostatný výtvarník, vedúci propagácie 
a reklamy. Taktiež sa zapojil do kultúrno-osvetovej práce v 
rodnej obci Nemšová ako člen rady osvetovej besedy. Po 
udelení štatútu mesta Nemšovej sa stal prvým profesionálnym 
kultúrnym pracovníkom vo funkcii riaditeľa Mestského 
kultúrneho strediska. V roku 1989 sa stal vedúcim odboru 
kultúry Okresného 
úradu v Trenčíne, 
kde pracoval až do 
zriadenia krajského 
úradu a odchodu do 
dôchodku. Spolu-
pracoval pri spraco-
vávaní viacerých pu-
blikácií o Nemšovej, 
samostatné autorstvo 
má pri publikáciách 
Kostol sv. Michala archanjela, kultúrna pamiatka v Nemšovej, 
100 rokov sklárne v Nemšovej, 100 rokov dychovej hudby v 
Nemšovej, 70 rokov organizovaného ovocinárstva,  70 rokov 
požiarnej ochrany v Kľúčovom, 50. výročie Základnej školy 
v Nemšovej a ďalších. Vojtech Korvas je aj kronikárom mesta 
Nemšová. Ako výtvarník sa zúčastnil takmer všetkých regio-
nálnych výstav a výstava v Trenčíne je jeho prvou samo-
statnou prezentáciou v tomto meste.  

Trenčianske noviny 18.10.2006  
 

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne bola začiat-
kom októbra 2006 spoluorganizátorom medzinárodného od-
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borného kolokvia bibliografov Slovenska, Čiech a Moravy, 
ktoré sa konalo na Krajskom úrade v Trenčíne. Tradičné stret-
nutia bibliografov, poriadané striedavo na Slovensku, Morave 
a v Čechách, sú venované vzájomnej spolupráci a výmene 
skúseností v oblasti bibliografie a knihovníctva nielen na 
domácej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Na kolokviu, ktoré 
svojim príhovorom otvoril predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a po ňom 
odzneli príspevky renomovaných bibliografických pracov-
níkov a odborníkov z oblasti regionálnej histórie, napr. Tren-
čiansky hrad v historických premenách, Lekári a prírodovedci 
tren-čianskeho regiónu, Spolupráca českých, moravských 
a slovenských bibliografov od konca 60.rokov 20. storočia. 
Odzneli aj príspevky o významných knihovníckych osob-
nostiach akými boli Jiří Mahen, Jan Ladislav Živný, Jozef 
Kuzmík, Štefan Pasiar, Štefan Ďurovčík a ďalší. Podujatie 
organizovala Slovenská národná knižnica v Martine za úzkej 
spolupráce s Spolkom slovenských knihovníkov, Tren-
čianskym samosprávnym krajom a Mestom Trenčín. Kolokvia 
sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. 

Vlastné poznámky 
        

Na treťom ročníku súťaže Miss Trenčín 2006 dňa 21. ok-
tóbra 2006 v Kultúrnom 
a metodickom centre Oz-
brojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne sa 
predstavilo 12 finalistiek. 
Polovica súťažiacich bola z 
Trenčína, ďalšiu šesticu 
tvorili súťažiace z Považ-
skej Bystrice, Dubnice nad 
Váhom, Novej Dubnice, 

trojica najkrajších dievčat 
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Moravského Lieskového, Bánoviec nad Bebravou a Sobla-
hova. Finálovej súťaži predchádzali výberové kolá, ktoré sa 
uskutočnili počas dvoch mesiacov v celom trenčianskom 
regióne. Prihlásiť sa mohli dievčatá vo veku od 17 do 22 ro-
kov, slobodné, bezdetné. Súťaž vyhrala Trenčanka Ľuboslava 
Ševčíková, prvou vicemiss sa stala Monika Macharová 
a druhou vicemiss Karin Šťastná. Druhá vicemiss Karin 
Šťastná zároveň získala aj titul Miss Sympatia, ktorý jej 
udelili fanúšikovia hlasujúci prostredníctvom internetu. Počas 
večera sa dievčatá predstavili v troch súťažných disciplínach. 
Vo všetkých sa však prezentovali zhodne ako manekýnky. 
Víťazná Miss Trenčín 2006 si za svoje prvenstvo odniesla 
nádherné spoločenské šaty, kozmetiku na celý rok, bižutériu, 
plavky na mieru, šperk zo zlata a tahitskej perly a víkendový 
pobyt s plnou penziou a masážami v Trenčianskych Tepli-
ciach. Najskôr predviedli modely mladej návrhárky z Považ-
skej Bystrice, študentky odboru dizajn odevu na zlínskej 
univerzite Tomáša Baťu a zároveň členky poroty Janky 
Bielikovej. Potom dali vyniknúť svojim postavám v úspor-
ných čiernych plavkách a záver patril promenáde v spolo-
čenských šatách. Plné hľadisko zabával moderátor Peter 
Pinďo Lengyel a spievala  Dara Rolins so svojou tanečnou 
skupinou. 
Vlastné poznámky 

 
Pódium amfiteátra na 

Mierovom námestí, átrium 
Kolégia piaristov, refektár 
Piaristického gymnázia a 
Štúrovo námestie, to boli 
priestory, na ktorých sa 
počas troch letných mesia-
cov uskutočnilo 80 podujatí 
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Trenčianskeho kultúrneho leta 2006. Tieto históriou dýchajúce 
priestory centra mesta žili celé leto hudbou, tancom, divadlom. 
Garantom Trenčianskeho kultúrneho leta bolo mesto Trenčín, 
realizátorom jednotlivých jeho podujatí Útvar kultúry Mest-
ského úradu v Trenčíne v spolupráci s kultúrnymi agentúrami 
a občianskymi združeniami. Diváci a návštevníci mesta všet-
kých vekových kategórií mali si z čoho vyberať, lebo žánrová 
pestrosť podujatí bola naozaj široká. Účinkujúcimi boli nielen 
takmer všetky súbory pôsobiace v Trenčíne, ale aj viacero 
amatérskych i profesionálnych slovenských alebo zahranič-
ných interpretov reprezentujúcich jednotlivé oblasti umenia. 
Na pódiu amfiteátra na Mierovom námestí sa uskutočnilo             
10 programov folklórnych súborov a skupín, 12 prome-
nádnych koncertov dychovej hudby, 10 vystúpení tanečných 
skupín nefolklórneho tanca. Priaznivci  hudby z oblasti pop-
music, folk, rock, country, jazz i alternatívnych hudobných 
žánrov si vypočuli spolu 17 koncertov rôznych hudobných 
zoskupení. Ďalších 8 pravidelných piatkových hudobných 
podujatí sa uskutočnilo pri Vodníkovi. Všetky podujatia si 
našli svojich adresátov, osobitnú pozornosť si však zaslúžia 
vystúpenie folklórneho súboru z Turecka, komponované vys-
túpenie Štúdia tanca z Banskej Bystrice, koncert Mariána 
Geišberga s trenčianskymi pesničkármi, koncert Lucie Šo-
ralovej so skupinou, vystúpenie Violin orchestra z Bratislavy 
a ďalšie, hlavne však reprízované podujatie Pohody 2006 – 
Svet Svetozára Stračinu. Súčasťou Trenčianskeho kultúrneho 
leta a tradíciou sa stalo Detské divadelné leto, keď pri 
Vodníkovi uskutočnilo 10 nedeľných dopoludňajších detských 
predstavení. Organizátori nezabudli ani tento rok na priaz-
nivcov vážnej hudby. Dôkazom bolo 8 nedeľných koncertov 
komornej hudby v priestoroch átria Kolégia piaristov prípadne 
v refektári Piaristického gymnázia. Suma sumárum 1300 
účinkujúcich a skoro 20 000 divákov, to sú čísla presvedčivo 
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dokumentujúce vzostupnú úroveň Trenčianskeho kultúrneho 
leta a neutíchajúci záujem obyvateľov mesta a jeho náv-
števníkov o duchovné obohatenie voľných letných chvíľ pod 
čarokrásnym Trenčianskym hradom. 

Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 
Príhovorom primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 

Cellera a štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí 
Slovenskej republiky Oľ-
gy Algayerovej v refek-
tári piaristov dňa 24. ok-
tóbra 2006 bola otvorená 
medzinárodná konferen-
cia pod názvom „Mesto 
za hradbami – identika 
versus image“. V kultúr-
nom programe vystúpil 
slovenský husľový vir-
tuóz Dalibor Karvay za doprovodu klavírneho majstra Da-
niela Buranovského. Záver otváracieho večera patrili koncertu 
kvartetu dychových nástrojov z mestskej veže. 

Kongresová sála hotela Tatra sa 
v dňoch 25. až 27. októbra 2006 stala 
miestom odbornej konferencie. V jej 
úvodnom dni 25. 
októbra 2006 vys-
túpila vedúca Út-
varu marketingu 
Mestského úradu 
v Trenčíne Mgr. 

Renáta Kaščáková, ktorá prítomných 
účastníkov konferencie privítala a po-
dala základné informácie zo strany 

Dalibor Arvay 
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organizátorov. Po otvorení pracovnej časti konferencie Ing. 
arch. Jaroslavom Kiliánom z Académie Istropolitana Nova, 
ktorý plnil funkciu moderátora, bol premietnutý dokumentárny 
film „Trenčín – Mesto za hradbami“, v ktorom režisér a ka-
meraman Ľubo Matúš predstavil marketingové aktivity mesta 
Trenčín venované téme konferencie  „Mesto za hradbami“, 
ktoré sa konali v Trenčíne od času, keď bolo známe, že mesto 
Trenčín bude poriadateľom konferencie až prakticky do 
začiatku jej konania. V pracovnej časti konferencie sa jej 
účastníci v prvý deň venovali téme pod názvom „Komu-
nikácia je najlepšia cesta k pochopeniu jeden druhého, mest-
ský marketing a jeho nástroje na prebúdzanie záujmu jed-
notlivých subjektov zložitého organizmu mesta o témy histo-
rického a kultúrneho dedičstva“. V jej úvode vystúpila Mgr. 
Renáta Kaščáková s témou „Otvorené mesto“, ktorá pri-
blížila postup mesta Trenčín pri zabezpečovaní otvorenej 
komunikácie s občanmi pri riešení dôležitých úloh a posta-
venie marketingu mesta v tomto procese. O marketingovej 
stratégii v meste Chester 
vo Veľkej Británii do 
roku 2015 hovorili Ho-
ward Dickenson a Si-
mon Wards. O výsled-
koch prieskumu názorov, 
ktorý zisťovali študenti 
u náhodných občanov, 
resp. návštevníkov v uli-
ciach mesta Trenčín ho-
voril Bohumil Kern zo City University Trenčín. S novými 
plánovacími taktikami prebudovania imidžu španielskeho 
mesta Plasencia a zapojenia fenoménu hradieb do jeho pre-
zentácie smerom navonok hovoril José Luis Muñoz Encinar. 
Prvý deň pracovného rokovania uzavrela diskusia zovšeo-
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becnením poznatkov z komunikácie medzi samosprávou 
a občanmi. No to nebolo všetko, pretože pre účastníkov 
konferencie a občanov mesta Trenčíne organizátori pripravili 
v Delovej bašte Trenčianskeho hradu vernisáž fotografií 
Andreja Bána pod názvom „Svedectvo“. V jej úvode sa 
predstavili nevidiaci rómski súrodenci Martinka a Ferko Ďu-
ďovci z osady Soľ pri Vranove nad Topľou. Výstavu uviedol 
kurátor Juraj Kušnierik, ktorý ospravedlnil neúčasť autora na 
výstave, pretože práve v tom čase otváral v Bratislave filmový 
festival „Človek v ohrození“. K vystaveným fotografiám 
zdôraznil, že „každá z vystavených fotografií nie je estetickou 
kompozíciou vytvorená umelcom, ale každá má silnú emo-
tívnu výpovednú hodnotu miesta a činu. Organizátori pri-
pravili pre hosťov konferencie neformálne podujatie spojenou 
s ochutnávkou stredovekých jedál, hudbou, tancom a ohnivou 
schow v podaní historickej skupiny Wagus z Trenčína.  

Druhý deň 26. októbra 2006 v programe konferencie sa 
účastníci zaoberali vzťahu verejného a súkromného sektora na 
sprístupnení pamiatkového dedičstva. V úvodnej prednáške 
Niek Beunders z Holandska sa zaoberal o opevnených mes-
tách, ktoré ovplyvňujú rozvoj turizmu. O sprístupňovaní pa-
miatkového dedičstva v historických mestách, o odstraňovaní 
bariér, ktoré vznikajú z dôsledku rešpektovania histórie hovo-
ril David Bruce z Bristol Business School. O skúsenostiach 
z holandského mesta Valkenbrurgh, keď zmenou identity 
mesta sa mesto zmenilo na centrum kultúrneho turizmu ho-
voril Jos Cuijpers. O konkrétnom príklade ako sa mesto 
Langres vo Francúzsku snaží pritiahnuť pozornosť obyvateľov 
a návštevníkov k historickému dedičstvu špeciálnym nasvie-
tením objektov, čím sa poskytuje večer okolo idúcim inú 
dimenziu zážitku Sylvain Riandet. So skúsenosťami „pora-
denskej kliniky pre investorov“, ktorú spustili v írskom meste 
Cork s cieľom umožniť investorom ako sa vysporiadať s pro-
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blematickými projektami v mestskej pamiatkovej zóne sa 
podelil architekt mesta Cork Billy Houlihan. Druhý deň 
rokovania konferencie ukončila spoločná diskusia, v ktorej 
prítomní zdôraznili dôležitosť partnerstiev verejného a sú-
kromného sektora, nutnosti zabezpečovania dostatočných 
finančných zdrojov na obnovu pamiatok a potreba pravdivej 
interpretácie historických, kultúrnych a estetických hodnôt 
miest.  

Tretí deň konferencie 28. októbra 2006 sa začal prezen-
táciou študentov šiestich stredných škôl Leuven z Belgicka, 
Rosmalen a Uden z Holandska,  Gymnázia Ľ. Stúra, Piaris-
tického gymnázia a Strednej umeleckej školy z Trenčína a 
prezentáciou prác žiakov trenčianskych základných škôl. Prv 
však než si účastníci konfe-
rencie vypočuli výsledky týž-
dňovej spoločnej práce študen-
tov vzhliadli študenta Mateja 
Liptáka z Trenčína „Múr“, 
v ktorom predstavil svoje vní-
manie života pred hradbami 
a za hradbami v Trenčíne. Štu-
denti pod vedením svojich uči-
teľov spracovávalo tému „Staré mesto v novom kabáte“ 
(myslí sa tým Trenčín), aby prostredníctvom fotografií 
a každý zo svojho pohľadu navrhnú objektom v Trenčíne nový 
šat. Prezentácia vystúpení, najmä zahraničných študentov mali 
v sebe neobyčajne silný náboj vlastných názorov, v ktorým sa 
dotkli čistoty mesta, činnosti policajtov v teréne, ale ich 
nutnosť poznať cudzí jazyk (angličtinu), ktoré budovy treba 
zmeniť, ktoré treba asanovať. Bolo vidieť, že študenti nie sú 
zaťažení žiadnymi spoločenskými problémami a žiadnou 
predpojatosťou ako dospelí a o svojich názoroch hovorili 
otvorene. Za svoj prejav boli odmenený potleskom účastníkov 

víťaz Gian van Doorn 
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konferencie. Na záver vystúpenia stredo-školských študentov 
odovzdala riaditeľka Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
Mgr. Mária Vilkovská víťazovi najlepšej fotografie študentovi 
Gian van Doornovi obraz, ktorý namaľovala Táňa Rja-
bininová. Potom sa prezentovali víťazi projektu „Mesto 
môjho žitia“ žiaci Základnej školy Trenčín, Hodžova ulica 
v anglickom jazyku. Okrem toho v priestoroch kongresovej 
sály si účastníci konferencie mohli prezrieť výstavu prác, 
ktoré pripravili žiaci základných škôl v Trenčíne v tejto súťaži. 
Záver pracovného rokovania konferencie patril ďalším 
prednáškam, v ktorých sa hovorilo o ISO ako o dobrom nás-
troji pri zlepšovaní komunikácie medzi verejnou správou 
a obyvateľmi – Hans Boogaart z Holandska, o tvorbe nového 
imidžu mesta Sla-
vonski Brod včle-
nením mestského 
opevnenia do nové-
ho mestského jadra 
s prispôsobením je-
ho funkcií na súčas-
né potreby – Stje-
pan Lončarič zo 
Zágrebu. Peter von 
Roosmalen z Ho-
landska priblížil skúsenosti z mesta ´s-Hertogenbosch, keď 
pamiatkovou obnovou mestských hradieb sa zvýšila kvantita 
turistického záujmu. Etnografka Monika Vrzgulová pred-
stavila výskumný projekt Slovenskej akadémie vied pod náz-
vom „Trenčania a lokálpatrioti“ vykonaný v Trenčíne koncom 
90-tých rokov minulého storočia, ktorý sa dotýkal generácii 
živnostníkov z prvej polovice 20. storočia v kontexte ich 
vnímania miestnej identity a imidžu mesta. Záver posledného 
pracovného dňa konferencie sa sústredil na vnímanie pros-

záverečná scéna kultúrneho programu 
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tredia, v ktorom žijú občania, na nutnosť dialógu medzi 
občanmi a samosprávou, na nutnosť záujmu občanov o mesto 
v ktorom žijú, na dôležitosť medzinárodnej výmeny vedomostí 
a skúseností všetkých tých ľudí, ktorí rozhodujú na zlepšení 
identity a imidžu miest, lebo nimi sa zovšeobecňujú poznatky 
v zlepšení rozhodovania. Konečnú bodku za medzinárodnou 
konferenciou „Mesto za hradbami – identita verzus imige“ dal 
záverečný galavečer v Kultúrnom a metodickom centre Oz-
brojených síl Slovenskej republiky, v ktorom za réžie Vla-
dimíra Kulíška, moderátorky Aleny Heribanovej v zaují-
mavo koncipovanom programe sa jeho diváci stretli s prie-
rezom histórie mesta Trenčín. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 25. – 28. októbra  2006 sa uskutočnil 17. ročník 
najväčšej výstavy cestovného ruchu v Poľsku – Tour Salon 
Poznaň 2006. Veľtrh bol zameraný na cestovný ruch 
všeobecne, vrátane konkrétnych cenových ponúk, zliav a 
lacnejších ubytovacích zariadení. Žiadané informácie boli v 
oblasti miest, hradov, zámkov, jaskýň, kultúrnych podujatí, 

vidieckeho turizmu, lyžovania, 
termálnych kúpalísk, kúpeľných 
pobytov, kultúrnych pamiatok, 
aquaparkov, relaxačných pobytov 
spojených s poznávaním a akti-
vitami ako pešou turistikou. Na sa 
po na tomto veľtrhu prvý krát 
aktívne zúčastnil Trenčiansky sa-
mosprávny kraj v spoločnom 
stánku Slovenskej agentúry ces-
tovného ruchu. Po minulé roky 
mala už spomínaná výstava veľké 
úspechy. V tomto roku bola výs-
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tavná plocha 6.000 m2  a zúčastnilo sa na nej 700 vysta-
vovateľov z 50 krajín a navštívilo ju okolo 3 tisíc odborných a 
asi 9 tisíc laických návštevníkov. Stánok mal rozlohu 120 m2. 
Priamymi vystavovateľmi boli Trenčiansky samosprávny kraj, 
Banskobystrický samosprávny kraj, Mesto Púchov, Sorea, 
Obec Majere, Mesto Veľký Meder, Obec Terchová, Mesto 
Vysoké Tatry, Obec Donovaly, Obec Oščadnica, Združenie 
Malokarpatská vínna cesta, Obec Štrba, Mesto Bardejov, Obec 
Zuberec, Mesto Piešťany, Mesto Turčianske Teplice, Mesto 
Poprad, Obec Vyšné Ružbachy, LAR, Slovakia Ski Region – 
Goimpex. Zo všeobecného hodnotenia možno konštatovať, že 
veľtrh mal i tento rok vysokú úroveň, keď návštevníci  pre-
javovali záujem o naše propagačné materiály a v dialógoch 
vyjadrili  záujem navštíviť náš kraj. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 3. novembra 2006 sa uskutočnila v Galérii M. A. 

Bazovského v Trenčíne vernisáž dvojvýstavy a to výstavy 
výberu z tvorby maliara, grafika a ilustrátora Karola On-
dreičku a výstavy dizajnérskych prác pedagógov a študentov 
Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave. Výstavu Karola Ondreičku predstavila kurátorka 
PaedDr. Elena Porubänová. Okrem iného uviedla, že na 
výstave sa prezentuje tvorba jeho takmer sedemdesiatich prác, 
v ktorej má rovnocenné zastúpenie vegetácia, prírodné živly, 
ľudské bytosti a magické krajinárske scenérie. Výstavu dizaj-
nerských prác predstavila kurátorka PhDr. Alena Hejlová, 
ktorá ďalej uviedla, že v rámci novej transformácie štruktúry 
pracovísk vznikol Ústav dizajnu, do ktorého sa zaradili 
katedra dizajnu, kabinet videotvorby a fotografie, kabinet 
počítačovej podpory architektonickej a urbanistickej tvorby. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 7. novembra 2006 bola sprístupnená v Galérii M. A. 
Bazovského výstava pod 
názvom „Magic pencil“, 
ktorú zorganizovalo oddele-
nie výtvarného umenia Britis 
Council v Londýne, zosta-
venú známym autorom 
a ilustrátorom detských kníh 
Quentinom Blakom. Na 
výstave sa prezentovala tvor-

ba trinástich najlepších súčasných ilustrátorov – Angela Bar-
rett, Patrick Benson, Stephen Biesty, Raymond briggs, John 
Burningham, Emma Chichester Clark, Lauren Child, Sara 
Fanelli, Michael Foreman, Tony Ross, Posy Simmonds 
a Charlotte Voake. Výstava faksimilných otlačkov, sprevá-
dzanú aj výstavou kníh sa pred výstavou v Trenčíne pred-
stavila aj v iných slovenských mestách ako Bratislava, Nitra 
a Spišská Nová Ves.   

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. novembra 2006 uskutočnila otvorenie 1. ročníka 

filmového festivalu 
„Hory a mesto Tren-
čín“ v Kultúrnom 
a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky, 
v ktorého úvode prí-
tomných návštevní-
kov preplnenej diva-
delnej sály privítala 
predsedníčka orga-
nizačného výboru 
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Mária Dutková. V úvode povedala, že hlavným poslaním je 
spropagovať dobrodružný film a netradičné športy, ale pre-
dovšetkým horské športy a filmy, ktoré chcú priblížiť  mest-
ským ľuďom a mládeži krásu prírody a zdravý spôsob života, 
veď počas troch dní si diváci pozrú deväť hodín kvalitných 
filmov natočených autentickým okom kamery dokumen-
taristov z celého sveta. Aby tento festival sa stal zaujímavým 
pripravili jeho organizátori súťažnú prehliadku regionálnych 
amatérskych filmov a fotosúťaž amatérskych fotografov na 
tému príroda, športy v prírode a svet ľudí, súťaž mladých 
horolezcov na cvičnej stene pri letnej plavárni a zjazd hor-
ských cyklistov z vrchu na Brezine. Po tomto úvode na javisko 
vystúpil cestovateľ Ivan Bulík s riaditeľom cestovnej kance-
lárie Tulák Milošom Lukačkom, aby predstavili krstného 
otca svojej knihy „Afrika“ režiséra a dokumentaristu Pavla 
Barabáša. Ten potom hovoreným slovom predstavil výber 
šotov zo svojich natočených filmov, ktoré začali projekciou 
výberu z najúspešnejších filmov z produkcie K2, akými sú 
Tajomné Mamberámo, Vertical Amazónia a mnoho iných, za 
ktoré dostal z hľadiska silný potlesk ako prejav uznania. Na 

záver svojho vystúpenia 
predstavil najnovší šot 
filmu zo slovenských 
hôr - Mysteriózne Ta-
try, o ktorých hovorí, že 
ich nesmierne miluje.  
Čo je aj pravdou, pre-
tože prekrásne scenérie 
hôr z údolí a vrcholov, 
pohľady na kvetenstvo 

aj živočístvo boli snímané s mimoriadnou citlivosťou so 
zmyslom pre jedinečnosť obrazu. Pri ich vzhliadnutí si dáva 
divák otázku, že či je to vôbec možné detailne nasnímať 
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napríklad rysa, alebo medveďa. Odpoveďou je vždy áno, je to 
možné. Vieme však aj to, že za každým týmto neuveriteľným 
živým obrazom je úžasná trpezlivosť jeho autora, ktorý ho 
často spája s rizikom nebezpečenstva života. Po tejto pre-
hliadke filmov cestovateľ Ivan Bulík s nádhernou diapro-
jekciou na filmovom plátne návštevníkom zoznámil s fareb-
nosťou svojich zážitkov z Afriky, ktoré sú súčasťou jeho novej 
knihy o Afrike. Pri ich premietaní na filmové plátno spre-
vádzal hovoreným slovom, k čomu sa viažu, odkiaľ sú, alebo 
priblížil i niekedy vzniknuté humorné situácie, ktoré vznikli 
pri ich fotografovaní. Upozornil však na jednu skutočnosť, že 
táto cestovateľská činnosť a zaznamenávanie života navští-
vených krajín do kníh sa prakticky stávajú kronikami pre 
ďalšie generácie ľudstva, lebo stávajú jedinečnými a viac už 
neopakovateľnými.  Ako príklad uviedol, že často sa stáva, že 
ním opakovane navštívené miesta po pár rokoch menia svoju 

tvár, najmä tam, kde sa 
nachádzajú veľké nále-
ziská prírodného bohat-
stva. Hovoríme tomu 
proste civilizácia. Na-
miesto hlinených chatŕč 
sú už postavené vysoké 
domy zbohatlíkov, alebo 
hotely a podobne. Ich 
spoločné vystúpenie pod-

farbovala africkou hudbou hudobná skupina s pravými afric-
kými hudobnými nástrojmi. Úvodné podujatie, ktoré trvalo 
takmer tri hodiny bolo ukončené krstom novej knihy Ivana 
Bulíka „Afrika“ mokom pravej Bošáckej slivovice. Filmový 
festival pokračoval na druhý deň piatok dopoludnia v kine 
Metro, ktorý bol určený hlavne študentom stredných škôl. Vo 
vestibule kina Metro ich očarila výstava fotografií tren-
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čianskeho horolezca Gaba Čmárika z jeho svetoznámych 
horolezeckých akcií a ďalej fotografií od rôznych autorov. 
Piatkové odpoludnie sa niesol v mimoriadnom záujme náv-
števníkov, čo sa prejavilo v podobe preplnenej kinosály. Všet-
ci so zatajeným dychom sledovali, čo dokážu športovci hol-
dujúci niekedy nám neznámym športom, akými sú vodné ró-
deo a zjazdy, lezenie, cykloparádičky, treking a podobne. 
V tomto maratóne premietaných filmov, mali čo povedať aj 
filmy natočené trenčianskymi horolezcami, pretože niesli v se-
be veľkú výpovednú hodnotu o ľudskej odvahe a prekrásnom 
vzťahu k prírode. Záver druhého dňa filmového festivalu patril 
premietaniu diafoto Jánom Dutkom z rôznych horolezeckých 
expedícií za posledných desať rokov.  

Sobota, tretí deň filmového festivalu, sa niesla v znamení 
adrenalínových športov, o ktorých organizáciu sa zaslúžili 
Viliam Šujan a Teo Kunstek. Viliam Šujan pripravil pre 
mladých horolezcov drytool preteky pod názvom „Krokodíl 
Cup“ v priestoroch horolezeckej steny v bývalej čistiacej 
stanice pri Váhu a na upravenom horolezeckom strome pri 
letnej plavárni. Teo Kunstek zas pripravil pre mladých cy-
klistov zjazdové preteky horských bicyklov v priestoroch 
lesoparku Brezina. Vyhodno-
tenie týchto športových podujatí 
a súťaž fotografií sa uskutočnilo 
po druhom bloku festivalových 
filmov, keď tí najlepší si prev-
zali ocenenia takto : 
-  kategória zjazd muži : 

1. Peter Jež – Trenčín, 
2. Lukáš Bútora 
3. Braňo Kacina – Trenčín, 

- kategória zjazd dorastenci : 
1. Marián Janovský, 

Marek Šumaj 



 706 

2. Lukáš Koršo, 
3. Ivan Knapo, 

- kategória drytool Krokodíl Cup muži  : 
1. Mária Dutková – Trenčín, 
2. Martina Ballová – Bratislava, 
3. Eva Milovská, 

- kategória drytool Krokodíl Cup ženy : 
1. Juraj Švingal – Bratislava 
2. Gabriel Čmárik – Trenčín, 
3. Andrej Kolárik – Bratislava. 
Po vyhodnotení športových súťaží si návštevníci pozreli 

filmovú lahôdku „Sick line 4.“ od Olafa Big-O Obsomera 
z extrémnych kajakárskych zjazdov, pri ktorej sa viacerým 
potili prsty od vzrušenia. 

Odborná porota v zložení Ing. Čestmír Harníček, Ivan Bulík 
a Ján Gejdoš vyhodnotila aj fotografickú súťaž a tú sú jej 
výsledky : 
najlepšia fotografia :  Richard Podoba – Ranný život 
- kategória : Príroda / krajina 

1. miesto :  Juraj Ondriška – Krajina Elfov 
2. miesto :  Emília Hrodeghová – Kaňon  
3. miesto :  Ľubomír Jastráb – Lovec Kea 

- kategória : Športy v prírode 
1. miesto :  Viliam Šujan – G 5 v akcii 
2. miesto :  Viliam Šujan – Martin v žulovom raji 
3. miesto :  Tomáš Šustr 

- kategória : Svet ľudí 
1. miesto :  Zuzana Bieliková – Superstár 
2. miesto :  Juraj Ondriška – Rest 
3. miesto :  Juraj Ondriška – Lovec  
Čo povedať na záver ? Treba vyjadriť obdiv a uznanie 

organizátorom Festivalu horských filmov v Trenčíne, že dobrý 
nápad realizovali v úplnej pohode, ale predovšetkým k spokoj-
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nosti divákov, čo potvrdila aj preplnenosť kinosály. I na-priek 
tomu, že festival robili amatéri bez nejakých prak-tických 
skúseností a že mali pomerne krátky čas na prípravu, ukázalo 
sa, že je to kolektív veľmi šikovných ľudí so zmyslom pre 
zodpovednosť, ktorý sa vie nadchnúť pre spoločný cieľ a pri 
jeho splnený nepozná žiadnu prekážku a žiadnu únavu. Ukázal 
sa i v tomto prípade športový duch spolupatričnosti vyjadrený 
sloganom – jeden za všetkých, všetci za jedného.  
Vlastné poznámky 
 
Koncertom Musica Aeterna a Vox aeterna v piaristickom 

kostole dňa 12. novembra 2006 si poslucháči pripomenuli 215 
rokov od smrti génia svetovej hudby W. A. Mozarta. Skla-
dateľské dielo W. A. Mozarta motivovalo mnoho hudobníkov 

spojených 
s viacerými 

väzbami so 
Slovenskom. 

Je známe, že 
Mozartovú 

hudbu šírili po 
Slovensku 

mnohí hudob-
níci. K najak-
tívnejším patril 
T. F Fučík 

z Trenčína, 
ďalej F. X. Zomb, M. J. Steinert, J. I. Friedmanský a ďalší. 
Uvádzanie diel Mozarta na Slovensku v období klasicizmu po-
tvrdzujú archívy, v ktorých sa nachádza aj veľa odpisov jeho 
diel. Zatiaľ najstarším evidovaným odpisom Mozartovej 
skladby na Slovensku je odpis sláčikového kvarteta, ktorý 
zhotovil trenčiansky piarista A. Šmehlík v roku 1787. Je 
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zásluhou umeleckého vedúceho a dirigenta Musica Aeterna 
Petra Zajíčka, že nielen hľadá po archívoch zaprášené notové 
partitúry známych a neznámych hudobných majstrov, ale 
snaží sa ich dostať prostredníctvom hudobníkov opäť pos-
lucháčom. Práve koncert, ktorý odznel, bol svojím spôsobom 
mimoriadnym v tom, že v jeho závere primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler uviedol do života hudobnú nahrávku 
„Stabat Mater“ v interpretácii oboch umeleckých telies a po-
ďakoval im za príkladnú reprezentáciu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 672/1/06  
 
Dňa 10. novembra 2006 oslávil Literárny klub Omega pri 

Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne desiate výročie 
svojho vzniku. Pri tejto príležitosti povedal radca i zhovievavý 
kritik spisovateľ a jeho zakladateľ Rudolf Dobiáš, že v oblasti 
literatúry - prozaickej či poetickej  je veľa povolaných a málo 
vyvolených. Toto stretnutie bolo aj miestom, na ktorom 
pokrstili aj piaty zborník literárnych prác Otvorená krajina, 
ktorý vyšiel v náklade 200 kusov. Predseda klubu a literárny 
kritik Ján Maršálek priblížil činnosť klubu. Klub pôsobí pri 
Verejnej knižnici Michala Rešetku a raz mesačne sa jeho 
členovia pravidelne schádzajú. Hoci sa členská základňa klubu 
pomerne často menila a zo zakladajúcich členov ich zostalo 
len zopár, klub si zachoval kontinuitu. Združuje nateraz viac 
než dve desiatky, najmä mladších literátov, ale aj ďalších 
priaznivcov umenia. Ako uviedla tajomníčka klubu Jana 
Poláková, do jubilejného zborníka sa snažili vybrať tie 
najlepšie práce členov. Mnohí chodili do klubu, no samostatne 
nikdy nepublikovali. Vydaním ich prác v zborníku majú svoje 
pôsobenie v klube zúročené. Sú však aj členovia klubu, ktorí 
už publikovali v časopisoch, prípadne vydali samostatné 
zbierky. V diskusii Rudolf  Dobiáš konštatoval, že aj teraz je v 
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klube niekoľko výrazných talentov, z ktorých možno 
spomenúť z prozaikov Milana Maťašeje a z básnikov Miloša 
Ondruška. Talentované sú aj dievčatá, napríklad Monika 
Gurínová a Veronika Markovičová. Pripomenula však, že 
okrem talentu treba aj viery v seba, dostatok trpezlivosti a 
vôľu vytrvať. Život ich obyčajne pritlačí trošku k múru, musia 
sa starať o živobytie, vzdelanie a v slovenských pomeroch si 
človek nemôže dovoliť byť len básnikom na voľnej nohe. 
Treba nájsť spôsob ako sa stať básnikom tak, aby sa aj vlk 
nasýtil a ovečka poézie zostala celá. 

Trenčianske noviny 17.11.2006  
Pomocná evidencia 669/1/06 

 
Dňa 15. novembra 2006 vestibul Kultúrneho a metodického 

centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky bol miestom, na 
ktorom už po 43 krát bola otvorená výstava fotografií 

Fotoskupiny Mé-
ta za početnej 
skupiny ľudí, 
ktorých zaujíma 

fotografovanie. 
Po úvodnom 

akordeónovom 
sóle žiačky Zá-
kladnej umelec-
kej školy v Tren-
číne Petry Rehá-
kovej výstavu 

otvoril a prítomných privítal člen skupiny Ing. Vojtech Tichý. 
Predstavil vystavujúcich členov skupiny, ktorých fotografie sa 
dostali na miesto verejného obdivu – Mikuláš Banyiasz, 
Norbert Kalaba, Soňa Kalabová, Ing. Július Kákoš, Mgr. 
Pavol Obst, Ing. Ján Tluka, Vladimír Hrnčiar,Igor Hečko 

vystavujúci členovia skupiny META 
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a Michael Arbet. Záver vernisáže výstavy patril prehliadke 
vystavených fotografií. 

Vlastné poznámky  
 
Festival slovenských a francúzskych filmov, poriadaný od 

roku 1996, je jedným z produktov nadviazaných priateľských 
a partnerských vzťahov medzi mestami Trenčín a Francúz-
skeho Cran-Gevrier, ku ktorému došlo v roku 1992 pri prí-
ležitosti osláv 580. výročia udelenia kráľovských výsad mestu 
Trenčín. Okrem filmového festivalu si mestá Trenčín a Cran-
Gevrier vymenili viackrát predovšetkým svoje kultúrne 
komodity, ako napr. účasť dychovej hudby na festivale 
Pádivého Trenčín, iných hudobných prejavov na festivale 
Európa 2000 v Trenčíne, folklórneho súboru Družba na fes-
tivale v Cran-Gevrier, Komorného orchestra mesta Trenčín na 
festivale v Annecy v spolupráci s Cran-Gevrier, ale aj pobyty 
architektov, zamerané na všeobecné i konkrétne problémy 
a úlohy v oblasti urbanizmu, reprezentantov tretieho sektoru 
na konferenciách o riešení spoločenských problémov. Veľmi 
produktívnou sa stala spolupráca škôl, predovšetkým Gym-
názia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Lýcea Charles Beaudelair 
v Cran-Gevrier, ale i ďalších škôl.  
    Festival francúzskeho filmu v Trenčíne v tomto roku 2006 

mal niekoľko sprievod-
ných podujatí. Pred jeho 
začiatkom dňa 16. no-
vembra 2006 bola ver-
nisáž výstavy „Pamäti 
a ľudské práva“ v Mest-
skej galérii na Mierovom 
námestí. Exponátmi výs-
tavy boli výtvarné práce 
detí z francúzskeho part-
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nerského mesta Cran Gevrier, ktoré zhotovili pod vedením 
Dominik Herbin na tému 8. máj 1945. Exponáty boli dopl-
nené fotografiami Gilles Piel a básničky detí. Na začiatku 
otvorenia výstavy pred privítaním prítomných hostí a náv-
števníkov Ivom Velikým, tlmočila  študentka Gymnázia Ľ. 
Štúra v Trenčíne Katarína Rozvadská, sa predstavili v kultúr-
nom programe spevák Jean-Marc Brouze s korepetítorom 
Brunom George z Cran Gevrier. Návštevníkov pozdravil 
viceprimátor Mesta Trenčín Ing. Anton Boc, ktorý okrem 
iného konštatoval, že „na Slovensko a do Trenčína prišla 
francúzska kultúra. Je to jeden zo spôsobov, ktorými chcú 
partnerské mestá upevňovať svoje vzťahy. Zvýraznil, že 
výstava má v sebe neobvyklý náboj, ktorým deti hovoria o 
ľudských právach a demokracii. Vyjadril presvedčenie, že 
veľa Trenčanov si nájde cestu 
do galérie, aby si prezrelo výs-
tavu francúzskych detí“. Práce 
svojich detí zhodnotila aj 
prítomná Dominik Herbin, že 
„ich snahou bolo vyjadriť akú 
silu má deň  8. máj 1945, kedy 
bola ukončená druhá svetová 
vojna a jeho dosah ľudských 
práv a demokraciu.“ Večer vyvrcholil vítaním nového vína 
Beaujolais nouveau v hoteli Tatra a na počúvanie hrala hu-
dobná  skupina La Smala. 

Konferenciu o životnom prostredí a jeho trvalo 
udržateľný rozvoj v Kongresovej sále hotela Tatra v Tren-
číne dňa 17. novembra 2006 otvorila vedúca Útvaru archi-
tektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne Ing. arch. 
Adriana Mlynčeková za účasti prednostky Mestského úradu 
v Trenčíne JUDr. Ivety Orgoníkovej a ďalších odborníkov 
mestského magistrátu, primátora  partnerského Francúzskeho 
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mesta Cran-Gevrier Jeana Boutraho a ďalších spolupra-
covníkov z oddelenia život-
ného prostredia mestského 
magistrátu, viceprimátorky z 
talianskeho mesta Piossaco 
Cristiny Abrami, Považskej 
odpadovej spoločnosti „Ma-
rius Pedersen“ v Trenčíne, 
Trenčianskych vodární a ka-
nalizácií a ďalších. V prie-

behu troch hodín si účastníci vypočuli osem odborných 
prednášok s nasledovnou tématikou : 
1. Územné plánovanie ako nástroj trvalo udržateľného života 

– Ing. arch. Adriana Mlynčeková, vedúca Útvaru 
architektúry a stratégie Mestského úradu v Trenčíne; 

2. Funkčná analýza mesta Trenčín a používanie nástrojov 
geografických a informačných systémov – Mgr. Ľubomír 
Majtán, odborník pracovník Útvaru architektúry a stratégie 
Mestského úradu v Trenčíne; 

3. Postup pri tvorbe komunálneho plánu 
trvalého vývoja v Cran-Gevrier – primátor 
mesta Cran-Gevrier Jean Boutry, zástupca 
primátora mesta Cran-Gevrier pre životné 
prostredie André Cioni a odborný pra-
covník oddelenia životného prostredia 
mesta Cran-Gevrier David Lauvergne; 

4. Problematika životného prostredia v meste Piossasco – 
viceprimátorka mesta Piossasco Cristina 
Abrami; 

5. Úloha lesov v životnom prostredí mesta – 
Ing. Jaroslava Ványnová z Mestského 
hospodárstva a správy lesov mesta Trenčín; 
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6. Aktivity obchodných skupín „Veolia Environnement“ a 
„Marius Pedersen“ na Slovensku – obchodný riaditeľ 
Marius Pedersen na Slovensku Ing. Peter Plekanec, 
námestník obchodného riaditeľa Marius Pedersen na 
Slovensku Ing. Juraj Jakeš a riaditeľ Považskej odpadovej 
spoločnosti, a.s. Trenčín Miroslav Ďurači; 

7. Súčasný spôsob riadenia vodárenstva v Trenčíne – Ing. 
Želmíra Havránková z Trenčianskych vodární a kana-
lizácií; 

8. Trenčín 21 – Program centra environmentálnych aktivít – 
Mgr. Richard Medál z Trenčína. 

Po prestávke sa rozvinula diskusia k témam, ktoré odzneli k 
prednáškam. 

Polhodinové vystúpenie francúzskej skupiny La Smala 
s príjemnými melódiami vo vestibule Kultúrneho a meto-
dického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa             
17. novembra 2006 pripravilo príjemnú náladu otvorenia               
6. ročníka Festivalu francúzskych filmov v Trenčíne. „Fes-
tival vstúpil do druhej desiatky rokov existencie spoločného 
projektu miest Trenčín a Cran-Gevrier, teda päťkrát v Tren-
číne konaného festivalu francúzskych a toľkokrát aj v Cran-
Gevrier festivalu slovenských filmov.“ Tak v úvode konšta-
tovali aj moderátori podujatia Peter Sázka a Katarína Roz-
vadská, študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne.  
Okrem toho pripomenuli, že „toto kultúrne podujatie a celá 
ďalších podujatí sa začala odvíjať od roku 1992, kedy mesto 
Trenčín oslavovalo 580. výročie udelenia kráľovských výsad 
uhorských kráľom Žigmundom Luxemburským a zástupcovia 
mesta Trenčín spolu s ďalšími deviatimi zástupcami Európ-
skych miest podpísali na Trenčianskom hrade Deklaráciu 
o spolupráci, ktorou sa prihlásili k jednotnej Európe bez 
hraníc, postavenej mostami porozumenia a dôvery. Praktic-
kým uplatňovaním tejto deklarácie sa stala úzka spolupráca 
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Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne a Gymnázia Charlesa 
Beaudelair v Cran-Gevrier, osobné kontakty poslancov, 
architektov i prostých občanov oboch miest.“ Po tomto úvode 
vystúpili na javisko Jeho Excelencia veľvyslanec Francúzskej 
republiky na Slovensku Jaques Faurea, primátor Mesta Cran-
Gevrier Jean Boutry, riaditeľ Francúzskeho inštitútu v 
Bratislave Didier Talpain, primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, zástupkyňa riadi-
teľa Gymnázia  Ľudovíta Štúra Mgr. 
Eva Solarová, aby sa k prítomným 

prihovorili. 
Ako prvý 

vystúpil 
primátor 
Mesta 

Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý 
vzácnych hostí privítal na pôde mesta 

Trenčín. Konštatoval, že „Filmový festival na jednej i druhej 
strane sa stal významným produktom na medzinárodnej scéne 
v podmienkach regionálnej spolupráce. Doposiaľ videlo 
francúzski diváci 46 slovenských, koprodukčných alebo čes-
kých filmov a v Trenčíne sme videli 64 francúzskych filmov, 
ku ktorým sa v týchto dňoch pridá ďalších 11 filmov.“ 
K divákom sa prihovoril Jeho Excelencia veľvyslanec Fran-
cúzskej republiky na Slovensku Jaques Faurea, ktorý poďa-
koval primátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi 

za prijatie. Vyzdvihol výborné kon-
štatovanie, že „obe strany chcú v po-
riadaní festivalu pokračovať, lebo tak 
umožňujú poznávanie oboch náro-
dov.“ Jeho Excelencia veľvyslanec 
Francúzskej republiky na Slovensku 
Jaques Faurea potvrdil záujem Veľ-
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vyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku, aby táto 
tradícia pokračovala. Ako posledný sa k prítomným prihovoril 
primátor Mesta Cran-Gevrier Jean Boutry, ktorý vyjadril 
svoju radosť nad tým, že je dnes v Trenčíne, v takom krásnom 
meste, ktoré máme všetci radi. „Máme ho radi nielen pre jeho 
kultúrne a historické pamiatky, ale hlavne pre úprimnosť, 
solidaritu, blízkosť a pre ľudský cit jeho obyvateľov.“ Naj-
dôležitejšími oblasťami vzájomných vzťahov sa stali 
vzdelávanie, kultúra a demokracia. Na týchto troch pilieroch 
stojí sociálny progres a emancipácia ľudí obidvoch miest a ich 
vzájomných vzťahov. Túto svoju myšlienku rozšíril v tom 
zmysle, že vzťah vo vzdelávaní nezostal len pri dvoch part-
nerských gymnáziách, ale že sa rozšíril o hotelovú akadémiu, 
kultúra sa rozšírila okrem filmového festivalu aj o vystúpenie 
hudobníkov s rozličným zameraním a demokraciou pozná-
vame vývoj lokálnej mestskej politiky. Napríklad dnes 
popoludní, miestni politici diskutovali o tvorbe životného 
prostredia a trvalého rozvoja miest. Po týchto príhovoroch bol 
premietnutý film Les soeurs fachées (Rozvadené sestry) 
režiséra Alexandra Leclere z roku 2004. Až do 23. novembra 
2006 sa ďalšie filmy premietali v ArtKino Metro Clean - 
Olivier Assayas, 2004; Joyeux Noël (Šťastné a veselé 
Vianoce) - Christian Carion, 2005; Quand la mer monte 
(Keď more stúpa)  - Yolande Moreau, 2004; Depuis 
qu´Otar est parti (Odkedy Otar odišiel)  - Julie Bertuccelli, 
2002; L'Esquive (Únik) - Abdellatif  Kechiche, 2004; Les 
Brodeuses (Vyšívačky) - Eléonore Faucher, 2004; Wild side 
- Sébastien Lifshitz, 2004; 36 Quai des Orfèvres (Vojna 
policajtov) -Olivier Marchal, 2004; Trois petites filles (Tri 
dievčatá) - Jean-Loup Hubert, 2004; La prophétie des 
grenouilles (animovaný) - Jacques-Rémy Girerd, 2003.  

Pásmo poézie v veršov Paula Verlainea „Vôňa tvojho 
tela“ v Trenčianskom múzeu dňa 18. novembra 2006 vo 
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francúzskom a slovenskom jazyku recitovali divadelný a fil-
mový herec Jean-Mária Tampere z Cran-Gevrier, recitátor-
ka a umelecká poradkyňa združenia Artootem Annie Petit - 

Berger z Cran-Ge-
vrier, recitátorka 
a víťazka Hviezdo-
slavovho Kubína 
PhDr. Marta Ha-
lečková a recitátor 
a dvojnásobný víťaz 

Hviezdoslavovho 
Kubína Ivo Veliký. 
To všetko nebolo 
všetko, lebo druhej 
časti programu vys-

túpil spevák, hudobník a dirigent Hudobnej únie v Cran-
Gevrier Jean-Marc Brouze zo zhudobnenými veršami Paula 
Verlainea Reynaldom Hahnom a Gabrielom Fauré v kore-
petícii profesora Konzervatória v Cren-Gevrier Bruna Geor-
ga. Sprievodné slovo tlmočila z francúzskeho jazyka štu-
dentka Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Romana Ma-
toušková. 

V Klube Lúč sa predstavila 19. a 20. novembra 2006 umel-
kyňa Siggrid Coggins vo Výtvarnej tvorbe a Artvidea v 
neobvyklom podujatí „Zmiešané portréty“.            

V priebehu pobytu francúzskej delegácie sa uskutočnili tieto 
pracovné rokovania : 
• o spolupráci pedagógov hudobných škôl z Cran-Gevrier 

i Trenčína,  
• s vedením Strednej umeleckej školy v Trenčíne,  
• o príprave filmu o desiatich rokoch spolupráce, 
• o príprave budúceho ročníka Festivalu slovenských filmov 

v roku 2007.  
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Francúzsku delegáciu tvorilo 46 zástupcov mestskej 
samosprávy, účinkujúcich, študentov a pedagógov Hotelovej 
školy v Groisy, ktorí navštívili Strednú združenú školu 
obchodu a hotelových služieb v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Desiaty Wolovinky bál, ktorý sa konal v sobotu 18. 
novembra 2006 v Trenčíne, usporiadal Klub nespravodlivo 
plešatých. Jeho členmi sú aj také osobnosti ako Marián 
Labuda ml., kozmonaut Ivan Bella či český zabávač Petr 
Novotný. Na bál mohli prísť aj „vlasáči“, ktorí sa automaticky 
stali „sympatizantmi Klubu nespravodlivo plešatých“. Spolo-
čenským odevom boli montérky, tepláky, prípadne rifle. 
Vrcholom večera bola polnočná voľba najsympatickejšieho 
plešatca Mr. Plešina, ktorej predchádza promenáda v bielizni. 
Súťaž vyhral Vladimír Žitňanský z Piešťan. Na svoj imidž je 
patrične hrdý: „Nepochybujem o tom, že je veľa žien, ktoré 
vedia holú hlavu oceniť.“  

Vlastné poznámky 
 
Ďalšie stretnutie čitateľov so spisovateľom Pavlom Dvo-

řákom sa uskutočnilo dňa 21. novembra 2006 v priestoroch 
Verejnej knižnice Michala Rešetku, aby za ich prítomnosti 

v Trenčíne predstavil 
svoju najnovšiu v poradí 
piatu knihu v edícii Sto-
py dávnej minulosti „Pr-
vá kniha o Bratislave“, 
ktorú vydal pri príleži-
tosti 1100. výročia prvej 
písomnej zmienky o Bra-
tislave. Po privítaní spi-
sovateľa a čitateľov ria-
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diteľkou Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. 
Lýdiou Brezovou, moderátorka Janka Poláková priblížila vo 
svojom vstupe životnú a umeleckú cestu spisovateľa Pavla 
Dvořáka. Prv však, než sa rozhovoril o svojej novej knihe 
vedúca odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Marta Šajbidorová čokoládovými dukátmi pokrstila 
novú knihu Pavla Dvořáka, popriala mu veľa tvorivých síl 
v ďalšej spisovateľskej činnosti a vyjadrila aj osobnú žiadosť, 
aby podobnú knihu napísal aj o Trenčíne.  

Vlastné poznámky 
 
Akadémia vzdelávania v Trenčíne od pondelka 27. no-

vembra až do 1. decembra 2006 uskutočnila Týždeň celo-
životného učenia. Podujatie 
organizovala už po šiesty raz. 
Cieľom podujatia bolo upozor-
niť na všetky vzdelávacie akti-
vity organizácií na Slovensku, 
ktoré zabezpečujú vzdelávanie 
dospelých, povedal riaditeľ 
trenčianskej pobočky Akadé-
mie vzdelávania Mgr. Jaro-

slav Sámela. Projektový manažér Akadémie vzdelávania Sla-
vomír Rybár považuje za dôležité, že sa tým „popularizuje 
celoživotné vzdelávanie“. Aktivity podujatia boli určené laic-
kej i odbornej verejnosti. Okrem ústredia v Bratislave sa usku-
točňovalo v 37 pobočkách po celom Slovensku. V trenčian-
skej pobočke sa záujemcovia oboznámili so vzdelávacou po-
nukou akadémie. Tak napríklad mohli si pozrieť vyskúšať a 
otestovať svoje jazykové schopnosti, ukážky aktuálne pre-
biehajúcich kurzov na počítač, výtvarné aktivity pre deti, pre-
zentácie manažérskeho vzdelávania, voľný prístup na internet, 

Mgr. Jaroslav Samela 
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a predajná výstava cudzojazyčnej literatúry. pripravený bol aj 
program pre deti.  

Trenčianske noviny 29.11.2006 
Pomocná evidencia 673/1/06 

 
Dňa 24. novembra 2006 sa uskutočnilo finále mestskej sú-

ťaže Južanský super tanečník v štyroch kategóriach, v ktorej 
sa stretlo 62 súťažiacich v Obchodno-zábavnom centre Ju-
žanka. Odborná porota zložená z bývalých i súčasných taneč-
níkov a osobností hodnotila techniku, rytmus, kostým a celko-
vý dojem. Víťazstvo si odniesli : 
- kategória materských škôl  

1. Terézia Uhrová, 
2. Christián Ježík, 
3. Emma Ďuríková 

- kategória mladších žiakov základných škôl 
1. Nikola Surovcová, 
2. Kristína Raganová, 
3. Táňa Orviská 

- kategória starších žiakov základných škôl 
1. Martina Surovcová, 
2. Ján Minárik, 
3. Juliana Kohútová 

- kategória stredných škôl 
1. Kamila Švachová, 
2. Barbora Mitríková, 
3. Štefan Korec 
Trenčiansky spravodaj č. 12/2006  
 
Dňa 26. novembra 2006 navštívil mesto Trenčín egyptský 

spisovateľ a šéfredaktor literárneho týždenníka Achbar al-
Adab Gamal al-Ghitani. V sprievode predsedu Spolku pria-
teľov Vojtecha Zamarovského Ing. arch. Júliusa Brúnu 
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a vedúcou útvaru marketingu Mestského úradu v Trenčín 
Mgr. Renátou Kaščákovou navštívil Trenčiansky hrad, na 
ktorom sa zaujímal najmä o povesť Omara a Fatimy viažucej 
sa k Studni lásky. Z rozhovoru počas večere sme sa dozvedeli, 
že v Kahire absolvoval strednú umeleckú školu -  dizajn orien-
tálnych kobercov. Pracoval ako novinár, vojnový spravodajca 
pre denník Achbar al – Jawn. Literárny týždenník, ktorého je 
dnes šéfredaktorom je najčítanejším v arabskom svete. Je 
autorom viacerých poviedok, románov a cestopisných prác. 
V súčasnosti je najvýznamnejším egyptským spisovateľom. 
Jeho činnosť v literatúre ocenila francúzska vláda udelením 
radu „Rytier literatúry a umenia – 1. stupeň“. 

Vlastné poznámky 
 
Báseň prednesená Zuzanou Balúchovou zo Strednej zdra-

votníckej školy v Trenčíne 
a interpretácia skladby pre 
čelo a husle Martina a 
Matúša Kaščákových na-
vodili slávnostnú atmosféru 
uvedenia do života vysoko-
školskej učebnice MUDr. 
Mariána Kaščáka pod 
názvom „Klinická prope-
deutika“. V úvode sláv-

nostného popoludnia všetkých prítomných pozdravila a pri-
vítala zástupkyňa riaditeľky Verejnej knižnice Michala Re-
šetku Mária Špániková, ktorá okrem iného spomenula, že 
zámerom knižnice pre najbližšie obdobie je predstaviť širokej 
verejnosti osobnosti, ktoré sú hodné vo všeobecnosti hodné 
našej úcty. Väčšinou sú to ľudia skromní, ktorí v tichosti a bez 
veľkej slávy pracujú vo svojej pracovni a nezištne rozdávajú 
svoje vedomosti a skúsenosti. Po prvý raz sa knižnica 

zľava Ing. Ružena Wagnerová, MUDr. Marián Kaščák 
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rozhodla spojiť tieto podujatia pod spoločný cyklus „Pozná-
vame Trenčanov“, v ktorom jedinou podmienkou musí byť 
písomná a publikačná činnosť osobnosti. Ako prvého v tomto 
cykle predstavila MUDr. Mariána Kaščáka z  odborno – ve-
deckého pohľadu doc. PhDr. Ivica Guľašová, PhD. z Ústavu 
zdravotníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka. Uviedla, že je autorom dvoch knižných pu-
blikácií vydaných na Slovensku „Hemoroidy – alias zlatá žila“ 
a „Svätý fiaker – patrón hemoroidov“, ktoré boli vydané v ro-

ku 2005. Dnes sa k ním prira-
dila tretia publikácia „Klinická 
propedeutika“, učebnica urče-
ná pre fakulty ošetrovateľstva 
vydaná Osvetou Martin v roku 
2006. K dnes prezentovanej 
publikácii treba uviesť, že bola 
prvou učebnicou, ktorá vyšla z  
Ústavu zdravotníctva a ošetro-
vateľstva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka. Pu-
blikačná činnosť MUDr. Ma-
riána Kaščáka je známa ešte 
pred vydaním samostatných 
odborných publikácií, pretože 

predtým zverejňoval výsledky svojej práce v kolektívnych od-
borných publikáciach, prípadne časopisoch, najmä z oblasti 
gastroenterológie. Treba dodať o autorovi aj tú skutočnosť, že 
svoje skúsenosti odovzdáva na odborných seminároch, kon-
ferenciách nielen doma, ale i v zahraničí. Na záver svojho 
príhovoru skonštatovala, že „vo veku zrelého muža pretavil 
a pretavuje svoje celoživotné skúsenosti a to vždy s prihliad-
nutím na ľudský prístup k človeku, pacientovi ako neopa-
kovateľnému indivíduu, čoho výsledkom je aj dnešné jeho 
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dieťa, v podobe novej učebnice“. Riaditeľ Vydavateľstva 
Osveta Martin Ing. Martin Farkaš vyjadril radosť nad tým, 
že jeho vydavateľstvo bolo pri zrode tohto diela, ktoré umožní 
všetkým tým, ktorý po ňom siahnu rozšíriť svoje vedomosti. 
Vyvrcholením popoludnia bolo pokrstenie novej publikácie 
tabletkami a bylinkami Ing. Ruženou Wagnerovou. Zabla-
hoželala autorovi publikácie k jeho novej knihe, do ktorej 
vtesnal svoju lekársku a životnú múdrosť a skúsenosť, do 
ktorej vtesnal kus svojho srdca. Zaželala novej knižke šťastnú 
cestu, aby táto bola nielen úspešná, ale aby študenti a tým 
ktorým je určená, aby z nej múdreli. 

Vlastné poznámky 
 
Od piatku 1. do nedele 3. decembra 2006 prebiehal v 

trenčianskych kostoloch trojdňový adventný festival Daj Boh 
šťastia tejto zemi... Festival speváckych zborov sa začal v do 
posledného miesta zaplnenom evanjelickom a. v. kostole vys-
túpením Tren-
čianskeho evanje-
lického spevokolu 
Zvon z Trenčína. 
Po jeho vystúpení 
ho vystriedal Spe-
vácky zbor z Ila-
vy a ako posled-
ný vystúpil Uni-
verzitný zbor 
Trenčianskej 
univerzity Ale-
xandra Dubčeka. Pri poslednom vystúpení na koncerte sa na 
chvíľu zastavím. Vystúpenie mladého speváckeho zboru bolo 
pre všetkých divákov prekvapením spočívajúcom na muzikál-
nom brilantnom vyspievaní náročných skladieb, čo je výsle-

Univerzitný zbor TnU AD 
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dok spoločnej snahy mladých spevákov a umeleckého vede-
nia. Sobotňajší program festivalu sa premiestnil do kostola 
Notre Dame, v ktorom sa v úvode predstavil Trenčiansky spe-
vácky zbor pod vedením dirigenta PaedDr. Jozefa Vakoša, 
ktorý potvrdil dobrý chýr svojich speváckych výkonov. Kon-
cert potom pokračoval vystúpením Speváckeho zboru mesta 
Brezno a záver patril vystúpeniu Speváckemu zboru Živena 
z Martina pod vedením dirigenta PaedDr. Jána Leporisa. 
Tento koncert bol zaujímavý i tým, že všetci traja dirigenti 
zborov sú aktívni členovia Speváckeho zboru slovenských 
učiteľov a snažili sa čo najlepšie predstaviť trenčianskemu pu-
bliku. V nedeľnom koncerte festivalu sa v kostole piaristov 
predstavili speváckeho zboru z trenčianskeho regiónu a to 
Spevácky zbor pri klube dôchodcov Zvonky z Nového Mesta 

nad Váhom, Tren-
čiansky evanjelický 
a.v. spevokol, Spe-
vácky zbor z Bec-
kova, Spevácky 
zbor pri kostole sv. 
Mikuláša zo Sobla-
hova, Spevácky 
zbor Hornosúčan z 
Hornej Súče, Spe-
vácky zbor Prameň 
z Trenčianskych 

Teplíc a Spevokol sv. Cecílie z Nového Mesta nad Váhom. 
Hojná návšteva divákov na všetkých dňoch festivalu vykresala 
nádej nielen u milovníkov zborového spevu, ale aj u orga-
nizátorov kultúrnych podujatí, že vzťah občanov k spevác-
kemu umeniu sa dobrému zmenil.  

Vlastné poznámky 
 

Spevácky zbor Živena z Martina 
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Koncom novembra 2006 sa uskutočnilo v Luxemburku 
podujatie celosvetovej súťaže vo stvárňovaní medovníkov, 
ktorého sa zúčastnila aj Trenčanka Mária Muráriková. Sama 

o súťaži hovorí ako o veľmi ťažkej, na 
ktorej o svetové uznanie bojovali 
umelci z 33 štátov. „Pred súťažou som 
mala malú dušičku, pretože každý 
chcel zobodovať pre svoju krajinu. 
O to bola väčšia radosť po vyhlásení 
výsledkov, keď môj výrobok „Živá 
voda“ pozostávajúci zo studne a krča-
hov získal druhé miesto a tým strie-

bornú medailu. Za týmto umiestnením je však skrytých veľa, 
veľa hodín trpezlivosti, ktoré vyústili do dokonalosti a per-
fektnosti oceneného výrobku. Samozrejme, že z ocenenia má 
veľkú radosť. Na margo súťaže povedala, že bola pre ňu 
veľmi poučnou, pretože až na takomto veľkom fóre uvidela, 
čo všetko (myslí tým metódy, rôzne finty, materiály) súťažiaci 
používali.  

Vlastné poznámky 
 
S tradičnou výstavou pod názvom Z pokladnice krásy 

symbolizujúcou vianočný čas po roku dňa 1. decembra 2006 
opäť predstavilo Tren-
čianske múzeum vo svo-
jich výstavných priesto-
roch. Ešte pred otvorením 
výstavy voľné chvíle sprí-
jemnili deti z folklórneho 
súboru Radosť Trenčíne, 
keď priniesli plnú nošu 
vianočných pesničiek a 
porekadiel. Prítomných 

Katarína Babičová, PhDr. Milan Chlebana 
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návštevníkov privítala riaditeľka Trenčianskeho múzea Kata-
rína Babičová a vystavených exponátoch na výstave hovoril 
kurátor výstavy PhDr. Milan Chlebana. A teraz k výstave, čo 
pre návštevníkov organizátori výstavy pripravili. Kým na 
predchádzajúcich výstavách dominovali iba betlehemy, pri 
príprave expozície v tomto roku múzeum načrelo hlboko do 
svojho depozitára, keď boli vystavené exponáty, ktoré ešte 
nikto už dobrých tridsať rokov nevidel. Výstava sa profilovým 
výberom týka predovšetkým ľudového umenia a organizátori 
ju rozdelili na tri časti. V prvej miestnosti bol umiest-nený 
najrozšírenejší prírodný materiál - hlina. Okrem terakotových 
mís s dominantnou modrou farbou sú tu po prvýkrát vystavené 
aj figurálne kompozície maj-
stra Jozefa Franka. Ďalšiu 
miestnosť zdobilo drevo a tex-
til a drevené kompozície Jo-
zefa Franka a drevené skulp-
túry neprofesionálneho umelca 
Gregora Malca. Najdominant-
nejšou bola obrovská pastier-
ska signálna trúba z Púchova 
zavesená na strope miestnosti. V tretej miestnosti sa nachádzal 
štedrovečerný stôl a niekoľko betlehemov. Symboliku pred-
vianočného času znázorňovali krucifixy. 

Trenčianske noviny 06.12.2006  
Pomocná evidencia 720/1/06 
 
Piatok dňa 1. decembra 2006 sa roztrhlo vrece s verni-

sážami výstavy a kultúrnych podujatí. V poradí poslednou už 
takmer v podvečer sa prezentovala zo svojimi pastelovmi 
krajinkami v Mestskej galérii v Trenčíne maliarka Brigita 
Roderová. Svoju prvú trenčiansku autorskú výstavu členka 
združenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku 
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nazvala Tajomstvo bytia. Neodhaľuje triumfálne odpovede 
na tajomstvá vesmíru, prináša iba krásu a pocity. Autorka 
snových obrazov vymyslených krajín a načrtnutých príbehov 
nie sú neznámou. Začala tvoriť až v neskoršom veku, ale 
okamžite zaujala pozornosť vo svojom okolí. Svoje obrazy a 

plastiky vystavovala na viacerých kraj-
ských podujatiach. Jej tvorba zdobila 
Výtvarné spektrum v Delovej bašte 
Trenčianskeho hradu i jesenný Výt-
varný salón v synagóge. Predstavila sa 
taktiež na družobných výstavách výt-
varníkov regiónu Trenčín a Uherské 
Hradište pod názvom „Stretnutie – 
setkání“ i v zahraničí. Brigita Rode-
rová je už od svojich výtvarných za-
čiatkov verná jedinej technike - 

pastelu. „Pastel je natoľko citlivé 
médium, že jeho jemnosť preniká do 
tajov, na ktoré by som si napríklad s 
olejom netrúfla. Maľovanie je ako pí-
sanie básní. Pastel treba precítiť, skrýva 
v sebe hlboké pocity, ktoré pretváram 
do vysnených krajín.“ 

Trenčianske noviny 06.12.2006 
Pomocná evidencia 723/2/06 

 
 

V piatok 1. decembra 2006 predstavil vo Verejnej knižnici 
Michala Rešetku v Trenčíne svoju prvú básnickú zbierku Ing. 
Pavel Hamžík. Rodák z Trebišova sa natrvalo usadil v 
Trenčíne a žije v ňom už 60 rokov. Ako technik v Odevných 
závodoch Trenčín celý život písal učebnice pre stredné od-
borné školy. Priznal sa, že ako študent písaval básničky, ale 
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potom prestal. Po niekoľkoročnej prestávke sa v ňom pre-
budila túžba písať vďaka láske k žene. Po zamilovaných lis-
toch však nasledovala 50-ročná pauza. Kniha básní s názvom 
Kolíska šťastia vyjadruje autorove pocity a nesie názov po 
autorovej najobľúbenejšej básni. Tvrdí, že „každý človek by 
mal niečo napísať, aby to po ňom zostalo.“ Po odchode na 

dôchodok napísal knihu „Ako optimis-
ticky a zdravo starnúť“, ktorá vyšla už v 
dvoch vydaniach. Jeho básnická zbierka 
je hlavne o láske k žene, rodine no sú tam 
aj technické veci, ktoré vraj považujú 
niektorí poeti za nóvum v poézii. Napísal 
som aj niekoľko básní o počítači a dru-
žici. Jeho intelektuálna tvorba nie je poé-
ziou pre deti, ale pre dospelých. Na záver 
doplnil, že „sa dozvedel hodnotenie lite-

rárnych kritikov na svoju tvorbu. Buď môže ísť o filozofické 
básnictvo alebo o básnické filozofovanie.“  

Trenčianske noviny 06.12.2006  
Pomocná evidencia 720/2/06 

 
V utorok 5. decembra 2006 pred 17,00 hod. sa zaplnilo Mie-

rové námestie detí s rodičmi, aby spoločne privítali sv. Mi-
kuláša. Už pri samot-
nom výťahu Mestského 
úradu v Trenčíne čakalo 
veľa detí, keď nastúpil 
na povoz ťahaným pá-
rom koňov pána Viliama 
Hodulíka z Chocholnej. 
Jeho cesta povozom tr-
vala len krátko, lebo na 
začiatku Mierového ná-
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mestia zostúpil z voza a odtiaľ prešiel špalierom, lemovaným 
pozdravujúcimi deťmi s rodičmi, pešo až na javisko amfi-
teátra, kde všetkých srdečne privítal. Pozval k sebe na javisko 
svojich pomocníkov čertov, ktorý okrem rozdávania strachu a 
pekelného ohňa, pomáhali mu zachytávať noše plné darčekov, 
posielaných po lane anjelmi z budovy sporiteľne. Po roz-
svietení stromčeka za silného 
povzbudzovania detí sv. Mikuláš 
oznámil, že ho čakajú ešte ďalšie 
miesta, kde musí zavítať a priniesť 
darčeky dobrým deťom, preto sa s 
deťmi rozlúčil. Idúc špalierom 
podával všetkým ruky so želaním 
všetkého dobrého. Načatý večer sa 
však týmto neskončil, pretože pre 
deti čakalo bábkové predstavenie 
„Čarovačky“ v Art kine Metro, 
divadelné predstavenie „Roz-
právky o Mrázikovi“ a veľa sladkostí, ktoré rozdávali na 
viacerých miestach na Mierovom námestí čerti s anjelmi. 

Vlastné poznámky 
V predvianočnom čase prišla Trenčianska nadácia opäť po 

roku s akciou Otvor srdce, daruj knihu. V troch trenčianskych 
kníhkupectvách na Mierovom námestí, na Braneckého ulici a 
v Obchodno-zábavnom 
centre Max čakalo pre 
obdarovaných viac ako 
200 kníh. V týchto 
kníhkupectvách boli 
vyhradené kútiky 
s knihami, cez ktoré 
boli prelepené krásne 
ilustrované pásky 

deťom prinášal knihy  „živý anjel“ 
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s vysvetlením, kto po týchto tituloch veľmi túži : Miško, 
Vierka, Lukáš... a ďalší. Knihu mohli kúpiť dobrí ľudia pre 
dieťa, ktorého rodičia nie sú práve v situácii, aby ho takto 
mohli obdarovať sami. Bližšie o tejto akcii povedala Danka 
Adamusová z Trenčianskej nadácie: „Vyberiete si ktorú-
koľvek z nich a zaplatíte pri pokladni. Vy síce nepoznáte toho, 
koho potešíte, ale my z Trenčianskej nadácie doručíme knižku 
priamo do rúk dieťaťa. Termín, dokedy môžete obdarovať 
neznáme dieťa jeho vysnívanou knihou, je do 20. decembra 

2006.“ V minulom 
roku neznámi darco-
via, ktorí mohli ob-
darovanému dieťaťu 
zanechať v knihe aj 
lístok s pozdravom, 
zakúpili viac ako 50 
kníh. Deti mali záu-
jem najmä o ency-
klopédie a rozpráv-
kové knihy. Tren-

čianska nadácia slávnostne ukončila svoj projekt 21. decembra 
2006 v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea. Obdarova-
nými boli deti z rodín, ktorých rodičia nie sú v takej finančnej 
situácii, aby im mohli pod stromček kúpiť knihu. Deti si knihy 
s označením „Splnený detský sen“ zaželali, zákazníci vybra-
ných kníhkupectiev knižky kúpili a Trenčianska nadácia knihy 
z predajní zozbierala a odovzdala. Funkciu odovzdávania kníh 
deťom plnila Ing. Janka Sedláčková so „živým anjelom“. 
Oproti predchádzajúcemu roku, kedy boli v ponuke knihy pre 
50 detí, v tomto roku sprostredkovala Trenčianska nadácia 
želania 225 deťom z materských a základných škôl v Tren-
číne. Na obdarovaní knihami sa podieľalo individuálne 175 
Trenčanov a dve trenčianske spoločnosti, ktoré zaplatili 
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zvyšných 50 kníh, ktorých celková hodnota dosiahla výšku 65 
tisíc Sk. Výber darovaných kníh tvorili rozprávky a príbehy 
z dvoch tretín a zvyšok tvorili encyklopédie. atlasy, lexikóny 
a grécke báje.  

Vlastné poznámky  
 

Dvojnásobný standing ovation plnej divadelnej sály 
trenčianskeho Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky nechcel pustiť v piatok 15. decembra 
2006 z javiska superstar českého šoubiznisu Luciu Bílú, ktorá 
odovzdala za 90 minút na pódiu kus svojej charizmy i neo-
pakovateľného hlasu a so šibalským úsmevom sa spýtala: 
„Vám sa nechce domov ?“ Lucie Bílá prišla do Trenčína bez 

veľkého „píár frmolu“, aby 
zaspievala na benefičnom 
koncerte. Finančné prostriedy 
získané touto benefičnou ak-
ciou budú použité na nákup 
nových prístrojov na diagno-
stikovanie rakoviny prsníka. 
Divákom pripomenula, že aj 
keď cieľ koncertu je vážny, 
tváre v sále by mali byť roz-
žiarené úsmevom, veď za 
rohom každého nešťastia, 
každej depresie čaká nádej 
alebo šťastie z uzdravenia... 
Pri tejto príležitosti položil 
Tibor Hlobeň Lúcii Bílej 
niekoľko otázok : 

Keď sa človek pozerá na váš koncert, nadobudne neod-
bytný pocit, že striebro je niekedy viac ako zlato... 
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 „Už niekoľkokrát som zažila, že víťazstvám predchádza 
prehra. Ale ja som neprehrala, keďže som v ankete Český 
Slavík získala teraz množstvo hlasov, ktoré ma katapultovali 
na druhé miesto v absolútnom poradí. Cítim sa teda neskonale 
fajn. V tomto období som totiž svoju energiu a čas investovala 
viac do súkromia. Nie preto, že by som zabudla na fanúšikov, 
ale preto, že som to dlhovala svojím blízkym. V takom roku, 
keď nevydáte žiadnu platňu, je toľko hlasov úplne 
fantastickým prekvapením. Naschvál som požiadala pri nomi-
náciách o ukážku z piesne, starej 22 rokov a odmietla aj spie-
vať. Chcela som byť ticho, aby moje volanie k fanúšikom na 
budúci rok znelo naozaj poriadne nahlas. Cítim sa nádherne 
a nepočúvam reči typu ona neobhájila. Ako neobhájila? Mám 
deväť slávikov a som na to hrozne pyšná.“ 
Takže sa môžeme tešiť v roku 2007 na novú platňu a ďal-
šie hity v podaní Lucie Bílej? 
„Mám v pláne vydať novú platňu a ísť na turné aj na Sloven-
sko, pretože sa tu veľmi dobre cítim. Som rada, keď sa ľudia 
dobre bavia. Je fajn dostať niekoho spevom, ale najväčšou 
odmenou je úsmev. Urobím čokoľvek, ukážem aj nohy a to je 
naozaj zábava (smiech), aby sa ľudia smiali.“ 
Na javisku ste živel, spievate chvíľu vášnivo, chvíľu dojíma-
vo... Svojím prežívaním koncertu pripomínate francúzskeho 
vrabčiaka, Edith Piaf. Máte niečo spoločné s touto legen-
dárnou šansoniérkou ? 
„Neviem. Napadajú mi chlapi, ale ona si s nimi lepšie poradila 
ako ja. S chlapmi som to nikdy nevedela, neviem taktizovať, 
neviem ich dostať do kúta. Už kedysi dávno mi chlapci 
hovorili, ty nie si dievča na chodenie. Vždy som stála sama pri 
krbe a pozerala, ako sa páriky rozchádzajú do jednotlivých 
miestností. Predtým sa ma ale prišli spýtať, ako to majú 
urobiť, ako iné dievčatá zbaliť, veď som bola bezchybná 
kamarátka. Edith Piaf bola dračica, obecenstvo ju bez výnim-
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ky milovalo. Mňa všetci nemilujú. (smiech). V porovnaní 
s mojím životom mala Edith ten svoj oveľa ťažší. Mne sa ešte 
nič škaredé neprihodilo. Nehovorím, že sa ma štatistiky 
nedotýkajú, nehovorím, že mi občas nie je úzko, ale ona mala 
za sebou viacero autonehôd a ja mám zase dobrého šoféra.  
Ak to s chlapmi neviete, váš syn musí byť šťastný, že má 
matku, ktorá mu všetko dovolí. Ozaj, a čo manžel? 
„Vždy som si strašne želala mať vedľa seba muža, ktorému aj 
stokrát denne poviem, že ho ľúbim a on to nezneužije. Ak to 
s mužmi neviem, to neznamená, že teraz nemám toho 
najlepšieho na svete. Môj manžel je chlapec, ktorý so mnou 
nesúperí, ktorý ma motivuje, je láskavý a dobrý. Varí, akurát 
včera mi pripravil údené koleno s chrenom a horčicou. To ako 
mäsožravec priam milujem. Vzťah je asi najviac o tom, kto 
vám vyhovuje a kto nie. Neviem pózovať, neviem klamať 
a jemu naozaj nemusím. Vieme, že máme jeden druhého a je 
to nádherné. Čo sa týka syna, pýtala som sa, čo chce pod 
vianočný stromček a on prehlásil, že celosvetový mier. Tak 
teraz neviem, či vie taktizovať. Je zlatý.“ 
Lucie Bílá a charita... 
„V žiadnom prípade to nie je povinnosť. Keby ste mal poznali 
veľmi dlho a veľmi dobre, vedeli by ste, že sa charite venujem 
od svojich speváckych začiatkov. Mám pocit, že je prirodzené, 
ak sa vám niečo darí a máte od Boha niečo naviac, nenechávať 
si to len pre seba. Musíte to nielen odovzdávať, ale aj 
rozdávať. Charitu som robila už vtedy, keď to u nás nikto 
nerobil a nemala žiadnu tradíciu. Ani vtedy, ani teraz nepo-
trebujem k nej publicitu. Vždy som mala a budem mať so-
ciálne cítenie, mala som ho už na základnej škole a nemení sa 
to ani v štyridsiatke. Jednoducho cítim veľkú potrebu riešiť aj 
problémy druhých. Mám karty, ktoré mi neustále hovoria, vy-
kašli sa na okolie. Ak by som ich teraz pred vami zamiešala, 
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opäť mi to vyjde. Posadnutosť druhými podľa kariet ničí 
vlastné ja, ale ja tomu neverím.“ 
Podľa čoho si vyberáte si charitatívne akcie? 
„Dostala som niekoľko ponúk aj zo zahraničia na charitatívne 
akcie. Ale charita v cudzej krajine mi pripadá nezmyselná. Ale 
to sa netýka Slovenska, to je tiež moja domovina, veď otec je 
Slovák z Petržalky. Je niekoľko veľkých akcií, na ktorých sa 
zúčastňuje viacero našich  umelcov, ale ja  nemôžem byť v da-
ve. Keď človek povie niekoľkokrát nie, zvýši hodnotu svojho 
súhlasu. V Prahe v Karlínskom divadle je teraz veľká chari-
tatívna akcia, sú tam hádam všetci okrem mňa. Ani ma nepoz-
vali, ale preto, že vedia, že Bílá robí svoje veľké akcie a ona si 
do nich pozýva hostí, nie naopak. To je v poriadku, tak to má 
byť, i charita musí mať nejaké pravidlá, hranice a logiku.“ 
Chcela byť Hana Zaňáková odjakživa Luciou Bílou? 
„Nie. Chcela som byť kozmonautom, ale zle mi bolo aj pri 
cestách autom, tak ma nevzali. Ale vážne, vždy som chcela 
byť krajčírkou a šiť u nás v dedine na obecnom úrade. Chcela 
som tam mať salón a šiť krásne róby dievčatám na tanco-
vačky. Tancovačky sú u nás doteraz, ale róby šije niekto iný. 
I keď mi to nevyšlo, šijem stále a pri každej príležitosti. Ces-
tou do Trenčína som zvládla dvoch medvedíkov, dve chňapky. 
Boli pre synov mojej trenčianskej rodiny, síce nie pokrvnej, 
ale môjmu srdcu veľmi blízkych ľudí.“ 
Lucie Bílá a Vianoce... 
„Vianoce mám rada, ale neznášam Silvester. Silvester pre mňa 
predstavuje smútok z konca a strach zo začiatku. Strašne sa 
vždy teším na prvý január.“ 
Ako budete tráviť vianočné sviatky? 
„Krásne. Našťastie mám ešte oboch rodičov, môžem sa teda 
hrať na dieťa. A ďalším dieťaťom v rodine je môj syn. U nás 
budú báječné Vianoce.“ 
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Dodržiavate aj vianočné tradície? 
„Moja maminka robí fantastický zemiakový šalát, do toho sa 
jej nebudem pliesť. Otec vysmáža rezne, ale iba na Vianoce. 
Ale ešte pred sviatkami mi urobí najväčšiu radosť, keď prídem 
koncertovať do Banskej Bystrice. Do Brezna sa totiž priženil 
strýko, otcov brat. Strašne by som chcela mať ho doma, ale 
život to vymyslel inak. Bola som tam minulý týždeň, tiež 
dostal medveďa.“  

Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 
 
V predvianočnom čase Mesto Trenčín podporilo Projekt 

proti drogám a umožnilo žiakom základných škôl navštíviť 
program Lúčnice a Zlatých huslí. Podujatie sa  uskutočnilo 

v koncertnej 
sále Kultúr-
nom a meto-
dickom cen-
tre Ozbroje-
ných síl Slo-
venskej re-

publiky 
v Trenčíne. 

Ako v sprie-
vodnom slove uviedol primáš Zlatých huslí Martin Sleziak,  
Lúčnica v sprievode hudby navštívila už viac ako 70 krajín 
sveta. Primeranou formou predstavil žiakom jednotlivé nás-
troje, ich históriu, jednotlivé piesne, žánre i tance, pochá-
dzajúce z rôznych kútov Slovenska. Koncert, zameraný na 
zmysluplné využívanie voľného času, venovanie sa tvorivej 
činnosti, rozvíjaniu tvorivých schopností a záujmov oslovil 
žiakov a vyučujúcich a zapadol do slávnostnej predvianočnej 
atmosféry.  
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Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 
 
Život je doslova rozprávka, ak sa nám darí a vyjde všetko, 

na čo siahneme. Krásny slnečný deň človeka sa môže zmeniť 
na hroznú moru, ak slnko zastrie choroba a život často visí 
obrazne iba na vlásku. Vtedy je aj charakterovo silná osobnosť 

vďačná za každé 
úprimné slovo, pre-
javený záujem, za 
návštevu nie dlhšiu 
ako päť minút. Múdri 
ľudia od nepamäti 
vravia, že bolesť 
a utrpenie človeka 
posilňujú a posúvajú 
ho vyššie. Nekoneč-
né hodiny utrpenia, 

neistota a čakanie na ortieľ z úst lekára, pohľad na zomie-
rajúce deti – to je impulz, čo naštartoval Pavla Paulendu na 
cestu rozprávkara. Písanie rozprávok dostalo zrazu niekoľko 
významov, veď pri ich písaní nebol čas myslieť na seba a svo-
ju zákernú chorobu. Potešenie detí (aj dospelých) pri stretnutí 
sa z rozprávkovým svetom bol najkrajším honorárom rozpráv-
kara Harryho. Rozprávky postupne pribúdali, čítali sa v okru-
hu priateľov autora a mali dobrý ohlas. Tu niekde sa zrodila 
myšlienka vydať ich knižne, aby sa k nim dostal čo najväčší 
okruh ľudí. Pavol Paulenda si spomenul na svojho priateľa 
Jána Vrabca, majstrovsky ovládajúceho ceruzky a štetec. 
Slovo dalo slovo a ilustrátor sa chopil ťažkej úlohy podporiť 
textovú časť obrázkami. Spoločné sedenia, hodiny strávené 
čítaním rozprávok vyústili do obrázkov blažiacich dušu a pod-
porujúcich fantáziu čitateľa. Priatelia a známi podporili myš-

tvorba Pavla Paulendu 
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lienku aj finančne a vo svete rozprávkových knižiek sa zjavil 
nový obyvateľ – Rozprávkový ostrov. V stredu 13. decembra 
2006 sa reštaurácii U sv. Urbana v Trenčíne za prítomnosti 
televíznych kamier uskutočnilo predstavenie tohto krásneho 
diela a jeho uvedenie do sveta reality, zmiešaného s fantáziou 
a rozprávkovou ilúziou, kde stále ešte víťazí dobro nad zlom. 
Ľudmila Paulendová predniesla úryvok z Rozprávkového 
ostrova pod dozorom hrozivého dobráka Piráta alias Lea 
Kuželu a oboch autorov v námorníckych tričkách. Na dobrý 
štart posypal knižku lupienkami čaju autorov kamarát z det-

stva Ľubomír Kará-
sek a zaželal jej ši-
rokú cestu do det-
ských srdiečok. „Lu-
pienky čaju sme zvo-
lili symbolicky, lebo 
som napísal aj roz-
právku o čajovej ví-
le,“ poodhrnul záku-
lisie Pavel Paulenda 
alias rozprávkár Har-

ry. „Navyše nemám rád polievanie kníh, ktoré ich často zne-
hodnotí.“ Interiér pl-
ný modelov plachet-
níc, podmanivá hudba 
Beatles v podaní mla-
dého muzikanta Petra 
Grábla, vrava hostí 
a do mysle sa nepo-
zorovane začala vkrá-
dať mladosť. Šantiace 
deti zjemňovali výjav, 
keď medzi spoloč-

zľava Leo Kužela, Pavol Paulenda 
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nosť prišiel Pirát s veľkým nožom v ruke. Najskôr si galantne 
vyžiadal peňaženky a šperky, ale po slabej odozve u prí-
tomných rozkrojil krásnu (a ešte chutnejšiu) tortu predsta-
vujúcu knihu Rozprávkový ostrov. Nebolo v silách hostí 
zniesť zo sveta tento obrovský rozprávkový výtvor. „Nikdy 
nezabudnem na svoje pobyty v nemocniciach a najmä na deti 
na onkológii. Niektoré sa hrali, neuvedomujúc si ešte svoj 
osud, iné iba apaticky sedeli a na ich bledých tvárach chýbal 
úsmev. Aby sa ich oči aspoň trochu rozžiarili a jemný úsmev 
priletel na ich tváre, požiadal som o finančnú pomoc účast-

níkov dnešnej akcie. Za 
vyzbierané peniaze od-
nesieme v januári kniž-
ky na detskú onkológiu 
na bratislavských Kra-
mároch,“ povedal na 
záver očividne unavený 
ale spokojný Pavel Pau-
lenda. Paulendova cesta 
rozprávkovým svetom 

sa neskončila jednou knižkou. V hlave má nápady a už uva-
žuje nad ďalšou. Pre deti vlastnoručne vytvoril aj virtuálny 
rozprávkový svet a na webovej stránke rozpravkovy ostrov.sk 
môžu deti nielen čítať rozprávky, ale aj samé prispievať 
svojou tvorbou, písať o svojich zážitkoch a nápadoch. Ale to 
už je o niečom inom, nuž sa potichu vytraťme z rozpráv-
kového sveta do víru a huriavku predvianočných starostí, 
povinností a naháňačiek... 

Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 
 
Dňa 15. decembra 2006 popoludní refektár Kolégia 

piaristov bol miestom takmer rodinnej oslavy dožitých 100 ro-
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kov najstaršieho slovenského historika prof. Štefana Pozdi-
šovského. Po privítaní všetkých prítomných moderátorom 
Ing. Ivanom Masárom (jedným zo žiaka jubilanta) v úvode 
slávnostného poobedia sa prítomní najprv započúvali do 
interpretovaných melódií žiačok Základnej umeleckej školy 
v Trenčíne huslistkou Magdou Brlejovou, klavíristkou Zuz-

kou Brlejovou a flau-
tistkou Zuzanou Bu-
dayovou. Život jubi-
lanta priblížila pracov-
níčka Trenčianskeho 
múzea PhDr. Janka 
Karlíková. Ako pove-
dala „jeho života sa za-
čal odvíjať v roku 1939, 
keď prišiel ako mladý 
učiteľ dejepisu a zeme-

pisu a začal sa zaujímať aj o prácu mestského múzea. Hneď na 
začiatku zistil, že múzeum v tom čase trpelo nedostatkom 
priestorov, personálu, nemalo zaistený rozpočet a zbierky sa 
neustále sťahovali. Jeho záujem o históriu urýchlilo rozhod-
nutie mešťanostu JUDr. Jána Zaťku, aby ho vymenoval dňom 
1. apríla 1940 za kustóda mestského múzea. Po vymenovaní 
musel vyriešiť aj vedením mesta existenčnú úlohu – vyhovu-
júce priestory pre trvalé umiestnenie múzea. To sa mu aj po-
darilo, keď novým definitívnym stánkom sa stal Župný dom 
na Mierovom námestí, kde sídli Trenčianske múzeum dodnes. 
V tomto období so súhlasom mesta dal zreštaurovať okolo 150 
obrazov z rodovej galérie, ktoré sa našli v Dubnickom kaštieli. 
Činnosť v múzeu vykonával po skončení vyučovania na 
trenčianskom gymnáziu. Na praktické činnosti využíval aj 
svojich študentov. Medzníkom v živote Trenčianskeho múzea 
sa stal rok 1951, keď Štefan Pozdišovský bol na všetku 

primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a Štefan Pozdišovský 
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odbornú činnosť ako aj správu Trenčianskeho hradu celkom 
sám, okrem administratívnej sily. Musel sa rozhodnúť či 
zotrvá v učiteľských službách, alebo sa bude venovať múzeu. 
A tak od 1. marca 1951 sa stal Štefan Pozdišovský po 
desiatich rokoch správcovstva riaditeľom Mestského múzea 
v Trenčíne a od 21. januára 1952 plnilo aj funkciu Okresného 
múzea. Od septembra 1952 dostáva posilu v podobe etnografa 
Dr. Jána Hanušina. Trenčianske múzeum viedol až do 30. 
mája 1958, kedy na jeho miesto nastúpil nomenklatúrny káder 
komunistickej strany Gustav Kalač. Keď odchádzal v roku 
1972 do dôchodku urobil si rekapituláciu zo spracovaní zbier-
kového múzea.  Do historického inventára zapísal 5.313 po-
ložiek, do fotografického inventára 6.023 položiek a numiz-
matického 17.664 predmetov. I vo vysokom veku bol publi-

kačne činný, z ktorej 
je jednoznačne práca – 
verzia prekladu rím-
skeho nápisu na tren-
čianskej hradnej ska-
le.“ No a potom už 
prišli na rad vinšov-
níci. Ako prvý vys–
túpil primátor Ing. 
Branislav Celler, kto-
rý zvýraznil, že „dneš-

né stretnutie je všetkých tu prítomných stretnutím s výni-
močným človekom, lebo náš jubilant veľa svojho času 
venoval výchove mladej generácii, ale predovšetkým histórii 
mesta Trenčín“. Na znak vďaky mu odovzdal zlatý dukát ako 
prejav vďaky za jeho úctyhodné dielo. Na rad vinšovníkov 
prišli jeho rodáci z Močenku v čele s primátorom Ing. Ma-
riánom Borzom. Medzi vinšovníkmi boli aj riaditelia tren-
čianskych stredných škôl, na ktorých jubilant učil – riaditeľ 

medzi gratulantami boli prvé jeho študentky Gymnázia Ľ. Štúra 
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Gymnázia Ľudovíta Štúra Mgr. Štefan Marcinek a riaditeľ 
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého Ing. Ján Žákovic, 
SchP. 

Vlastné poznámky 
Spoločenskou a kultúrnou udalosťou na záver kalendárneho 

roka 2006 bola bezosporu vernisáž dvojice výstav, ktorá sa 
konala 15. decembra 2006 v Galérii M. A. Bazovského 

v Trenčíne na ktorej sa 
vystavovali diela akade-
mického maliara Sveto-
zára Abela a jeho dcéry 
akademickej maliarky 
Evy Mišákovej-Abelo-
vej. Vo svojom prího-
vore riaditeľka galérie 
PhDr. Danica Loviško-
vá uviedla, že „výstava 

bola pripravovaná celý rok 2006. Nápad priblížiť vo výstav-
nom dialógu oboch umelcov, otca a dcéry ma nesmierne lákal, 
pretože popri odlišnostiach majú 
veľa spoločného. Obe výstavy sa 
vzájomne prelínajú, ako sa prelínali 
ich životy a tvorba“. Životné jubi-
leum trenčianskej rodáčky Evy 
Mišákovej-Abelovej bolo impul-
zom k realizácii jej súbornej výsta-
vy. Autorka sa na nej predstavila 
svojimi charakteristickými komor-
nými maliarskymi dielami, ale aj 
najnovšími, v kontexte jej tvorby 
prekvapujúco rozmernými figurál-
nymi prácami. Jej maliarska tvorba trvalo osciluje medzi 
dielami siahajúcimi do obdobia detstva, krehkej, pôvabnej 

zľava – Eva Miáková-Ábelová, PhDr. Danica Lovíšková 

Eva Mišáková-Ábelová :  Spoločná modlitba 
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a zraniteľnej mladosti, aby v ďalších obrazoch rozvinula zá-
važnejšie, filozofické reflexie o podobách nášho života. Jej 
zátišia, akty, portréty, figurálne kompozície a krajiny sú plné 
fantázie a spontánnosti. Motívy sa často vzájomne prelínajú, 
aby vytvárali životom pulzujúce výpovede o magických 
súvislostiach sveta okolo nás, ale aj o nevšedných snoch, 
vnútorných predstavách zašifrovaných a autorkinej pamäti 
a myšlienkach. Názov jej výstavy Chuť zrelého jablka sym-
bolizuje obdobie, kedy človek už začína bilancovať. „Niečo je 
už za nami, ale chcem ešte maľovať. Je tu veľa motívov, veľa 
nevystrieľaných nábojov, obrazov, ktoré som nestihla nama-
ľovať, lebo som zháňala sponzorov, aby som vydala vlastnú 
knihu. S básničkami a obrázkami, zaznamenanými ľudskými 
príbehmi, plnými lásky i nenávisti.“ V ďalej časti príhovoru 
PhDr. Danica Lovišková priblížila života akademického ma-
liara Svetozára Abela, ktorý sa narodil v roku 1929 v Chochol-
nej. V rokoch 1948 – 1949 študoval na oddelení kreslenia PF 
UK v Bratislave u prof. J. Mudrocha a G. Mallého a v rokoch 
1949 – 1954 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 
u prof. J. Mudrocha, Ľ. Fullu a J. Želibského. Popri voľnej 
maliarskej tvorbe a kresbe sa venoval monumentálnym reali-
záciam pre architektúru (kamenná mozaika, štukolustro, skle-
ná vitráž, tapiséria, keramika, drevená intarzia a kovové re-
liéfy). Jeho maliarska tvorba sa rozvíjala v záujme o krajinu, 
mesto, civilizačné motívy, zátišia, figurálne kompozície. Pre 
autora bola príznačná schopnosť vyjadriť podstatu motívu, 
jeho zmysel pre geometrickú a plošnú definíciu tvarov, cit pre 
farby vibrujúce v jemných nánosoch a fascinujúcich štruktú-
rach. Na výstave bol aj jeho obraz, podľa ktorej je celá výs-
tava pomenovaná – Žeravé slnko. Tvorbu a životnú cestu 
Svetozára Abela náhle a nečakane prerušila predčasná smrť v 
roku 1986. Vzájomný dialóg tvorby Svetozára Abela a jeho 
dcéry Evy Mišákovej-Abelovej bol umocnený spoločný prvok 
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ich tvorivého programu, ktorým je úsilie vyjadriť extrakt 
videnej reality i predstáv  prostredníctvom zjednodušeného 
a jadrne rezonujúceho tvaru, úcta a pokora voči farebným 
hodnotám a štrukturálnym kvalitám maľby, čím sa prejavuje 
razantnosť individuality oboch tvorcov. Do galérie prišlo 

neuveriteľné množ-
stvo gratulantov. „Je 
to pre mňa absolútne 
silný emocionálny 
okamih, tento deň a 
táto výstava. Podarilo 
sa niečo, o čom som 
dlhodobo snívala.“ 
Eva Mišáková-Abelo-
vá pripomenula, aké 
mala šťastie, že sa na-
rodila v rodine, ktorá 

jej vytvorila zázemie a podmienky, aby mohla rozvíjať svoj 
talent. Zaplneným priestorom galérie ešte odkázala. „Moju 
slobodnú dušu nikdy nič v živote nespútalo, ani manžel, ani 
politika, ani žiadna ekonomika či revolúcia. Neuviazla som v 
zlatej klietke. Je veľmi dôležité zachovať si slobodnú dušu. 
Mnohí ľudia ma považujú preto za bláznivú, ale to vôbec nie 
je pravda. Som proste len pravdivá. A možno, keby si viac 
ľudí povedalo, že aj ja budem trošku taký slobodnejší, tak by 
bolo lepšie na svete.“ Atmosféru vernisáže svojím bravúrnym 
umeleckým výkonom spríjemnili so svojimi klavírnymi sklad-
bami zloženými pre túto slávnostnú príležitosť študenti praž-
skej FAMU Peter Ančic a Štefan Kostelný a spevnými pre-
káračkami PhDr. Marián Kvasnička s Ing. Júliusom Homo-
lom. 

Trenčianske noviny 21.12.2006  
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Pomocná evidencia 738/1/06 
 
V decembri 2006 sa konala premiéra hry divadelného sú-

boru Normálka, ktorý v Trenčíne už niekoľko rokov syste-
maticky uvádza autorské divadelné hry. Scenárista, režisér a 
vedúci súboru Miroslav Ďuriš predstavil premiérovému pu-
bliku naivnú komédiu Ochotníci. Ôsmi herci na javisku sa 
spoločne cez svoje postavy venovali vcelku prostým témam: 
túžba po láske a šťastí, potreba blízkeho človeka, sklamania a 
rany, ktoré zahojí len čas... Nosnou témou tejto novej hry bol 
príbeh ženy Moniky, ktorá po neúspešnom hľadaní opäť 
nachádza svoj domov, dievčenskú lásku i samú seba. Dej je 
zasadený do prostredia krčmy, ktorá je miestom nezvyčajných 
stretnutí i javiskom pre miestny ochotnícky ansámbl, ktorý 
pod taktovkou zanieteného režiséra Norberta Málka (typická 
ďurišovská sebairónia) nacvičuje hru k oslavám údajného vý-
ročia obce. Režisér velikáš dedinčanom direktívne vnucuje 
svoj veľkolepý divadelný zámer. Komunita chvíľu vydrží po-
čúvať tohto nezvaného proroka, nakoniec sa však prirodzene 
vzbúri a vypudí votrelca z dediny. Po boku známych a os-
vedčených hercov - Moniky Gurínovej, Paľa Karella, Moniky 
Múčkovej, Lucie Petrekovej, Laca Sekerku v predstavení 
zažiarili aj tri nové talenty - Paľo Kvasnica, naturista s býčou 
šijou ako stvorený pre rolu zamestnanca súkromnej bezpeč-
nostnej služby, úprimná a výrazovo originálna Andrea Ma-
kišová a napokon Peter Hlavnička, nesporne herecký objav 
tejto sezóny. Popri všetkom, čo si diváci zo zaplnenej Hviezdy 
domov odniesli, bol i smiech nad pomyselným diletantom, 
ktorý si myslel, že vie rozhodovať o tom, čo je pre ľudí v ich 
dedine dobré. Po tejto katarzii z javiska zaznieva finálny zbor 
so strhnutím masiek: „...za oponou v zákulisí nekončíme, 
ďalej hráme...“, ktorý otvorene vyzýva k porovnaniu toho, čo 
divák videl, s vecami, ktoré každý z nás prežíva v bežnom 
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živote. Predstavenie možno s pokojným srdcom nazvať 
úspechom. Kompaktnosť súboru je očividná a nám ostáva iba 
veriť, že týchto hercov uvidíme na trenčianskom pódiu čoraz 
častejšie.  

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 736/1/06 

 
V treťom ročníku súťaže Slovenský šperk s opálom získali 

prvé dve miesta i cenu poroty súťažiaci z Trenčianskeho kraja. 
Do súťaže, ktorú pripravila Asociácia zlatníkov Slovenska a 
Opálové bane Dubník, sa zapojilo 39 zlatníkov so 42 súťaž-
nými prácami. Cieľom súťaže je zviditeľniť slovenský dra-
hokam - slovenský drahý opál a poukázať na zručnosť slo-
venských šperkárov. Cenu za najkrajší šperk s použití opálu 
získal Augustín Hôrka zo spoločnosti A Briliant Trenčín. 
Vytvoril prsteň s použitím bieleho zlata, diamantov s bri-
liantovým brúsom a samozrejme slovenským drahým opálom. 
Na druhom mieste skončila Iveta Racková z Dubnice nad 
Váhom. Do súťaže pripravila brošňu v tvare slnečnice z bie-
leho zlata a so slovenským drahým opálom v hornine. Cenu 
poroty, ktorú tvorili Zdena Studenková Zuzana Lazová, Zu-
zana Kocúriková, Otýlia Novotná – geologička a Miroslav 
Šramek – dizajnér, získal Ľubomír Michálik – A Briliant.  

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 732/2/06 
 

 



Starostlivosť o životné prostredie 
 
Ochladenie o desiatky stupňov pod nulou a množstvo snehu 

nespôsobili ťažkosti iba v každodennom živote mestského či 
vidieckeho človeka, ale aj vysokej zveri a rýb. Ako sa s 
náročnými klimatickými podmienkami vyrovnala Regionálna 
organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Trenčíne 
informoval jej tajomník Rajmund Rapaič - „Krízová situácia 
je napríklad na Inovci, kde v súčasnosti leží 1,6 metrov snehu. 
Zver je odkázaná na našu pomoc, sama sa k potrave nedos-
tane, takže ju musíme prikrmovať.“ Uhynutie zveri zatiaľ 
hlásené nebolo. Oproti minulému roku 2005 však bola zare-
gistrovaná veľká invázia rysov, najmä nad Soblahovom, 
Kubricou, Opatovou a v horách Považského Inovca. Rysy sa 
udržia na povrchu snehu, sú ľahké, kým srnčia zver je ťažšia, 
preto  sa do neho zabára. Je pre nich ľahkou korisťou. Zbytky 
ulovených zvierat našli nad mestskou časti Trenčína Opatovou 
a Soblahovom. Srnčia zver sa v tomto období často objavuje aj 
v blízkosti ľudských obydlí. Situáciu v rybárskych revíroch 
hodnotil tajomník Mestskej organizácie Slovenského rybár-
skeho zväzu v Trenčíne Viliam Lacko. Každodenne sa pre-
vzdušňujú zamrznuté rybníky. Pri týchto silných mrazoch sa 
bežne stáva, že diery vysekané v ľade v priebehu hodiny 
zamrznú. Úhyn rýb zatiaľ nebol zistený.  

Trenčianske noviny 30.01.2006  
Pomocná evidencia 45/1/06 
 
Na svojej výročnej schôdzi v mesiaci marec 2006 takmer 90 

trenčianskych záhradkárov, členov záhradkárskej osady 
Chrásť sa zaoberalo aj tým, ako získať dlhujúce čiastky od 
záhradkárov, ktorí neplatia poplatky za údržbu a opravy 
spoločného hnuteľného a nehnuteľného majetku záhradkárskej 
osady. Predseda organizácie Róbert Števko konštatoval, že v 

 782



minulom roku 2005 odpracovali záhradkári takmer 560 
brigádnických hodín pri úprave spoločného majetku, vykonali 
viacero generálnych opráv ventilov, vodárne a údržby 
prevádzkových mechanizmov a zariadení. Aj v tomto roku je 
plánovaná rozsiahla brigádnická činnosť v kooperácii správcu 
osady Miroslava Bagu a jeho pomocníkov Ivana Leitmana, 
Miroslava Balachu, Stanislava Píša, Ľubomíra Sokolíka a 
ďalších. Záhradkárska osada Chrásť združuje 382 členov v 
štvrť stovke obhospodarujúcich lokalít. Tieto sa nachádzajú na 
náročnom upravenom teréne, s vysadenými ovocnými 
stromami na kaskádovitom teréne s viac ako 34-tisíc m2.  

Trenčianske noviny 13.03.2006  
Pomocná evidencia 123/2/06 
 
Už tradične patrí začiatok jari na trenčianskom výstavisku 

trom špecializovaným podujatiam. Aj počas štyroch dní od 5. 
do 8. apríla 2006 mali návštevníci výstav Záhradkár, Včelár a 
Zdravý životný štýl jedinečnú príležitosť dozvedieť sa aké 

novinky by nemali 
chýbať v ich záhrade 
a ako žiť zdravo. 
Veľkým lákadlom 
bol už tradične veľtrh 
záhradkárskych po-
trieb Záhradkár, 
ktorý sa počas uply-
nulých 12 rokov stal 
najnavštevovanejším 

podujatím Výstavis-
ka Trenčín mesto módy. Široký sortiment osív, sadív, okras-
ných a úžitkových rastlín, záhradkárskych potrieb a malej 
poľnohospodárskej techniky tento rok ponúka na celkovej 
ploche 3.400 m2 153 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 

návštevníci si mali z čoho vybrať 
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republiky a Nemecka. Organizátori opäť očakávajú zo strany 
návštevníkov živý záujem o sprievodné podujatia. Nielen pre 
odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť boli pripravené 
prednášky a semináre k záhradkárskej problematike. O ich 
vysokej odbornej úrovni svedčí účasť prof. Ing. Ivana Hri-
čovského, DrSc. Na veľtrhu nechýbali ukážky prác s rastli-

nami a rozličným 
náradím i strojmi, 
ktoré mnohé vysta-
vujúce firmy pred-
vádzali priamo vo 
svojich expozíciách. 
Prehľad v sortimen-
te včelárskych po-
trieb a včelích pro-
duktov ponúka jubi-
lejný desiaty ročník 
výstavy Včelár, na 

ktorom sa prezentovalo 13 vystavovateľov na ploche 140 m2. 
Čo sa týka odborných poznatkov, včelári si prišli na svoje v 
posledný deň výstavy, počas ktorého prebiehal celodenný od-
borný seminár.  Zdravie, relax a celková vyváženosť osobnosti 
– to bolo motto výstavy Zdravý životný štýl, ktorá zazna-
menala výrazný nárast počtu vystavovateľov o 19% a obsa-
denej výstavnej plochy o 24%. Na jej 8. ročníku sa na celkovej 
ploche 1 200 m2 predstavilo 77 vystavo-
vateľov zo Slovenska a Českej republiky. 
Prezentáciu výrobkov zdravej výživy, prí-
rodných liečiv, prírodnej kozmetiky, špor-
tových a relaxačných potrieb a odbornej li-
teratúry doplnil tento rok bohatý sprievod-
ný program, ktorého súčasťou boli odborné 
konferencie a prednášky venované témam z 

na otvorení výstavy zľava Ing. Pavol Hrušovský a MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

Ing. Miroslav Maxon 
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oblasti zdravej výživy a alternatívnej medicíny. Organizátori 
nezabudli ani na priaznivcov kulturistiky a fitnessu, keď sa 
mohli osobne stretnúť s Jurajom Vráblom – víťazom sveto-
vých hier v kulturistike v Duisburgu, Adamom Cibuľom – 
trojnásobným majstrom Európy a vicemajstrom sveta v kul-
turistike, Mariánom Bežom a Gabikou Mlsnovou – trojná-
sobnou majsterkou sveta vo fitness. Návštevníci mali tiež 
jedinečnú príležitosť vidieť a pohovoriť si s Editou Sipeky - 
autorkou knihy o problematike redukcie hmotnosti „Vysoká 
škola chudnutia“. Atraktívne boli aj bezplatné vyšetrenia a 
ukážky zdravotníckych techník, ochutnávky a priamy predaj 
výrobkov zdravej výživy, kde sa činil Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva v Trenčíne. Na slávnostnom otvorení výs-
tavy dňa 5. apríla 2006 sa zúčastnili poslanci Národnej rady 
Slovenskej republiky Ing. Pavol Hrušovský  a Ing. Miroslav 
Maxon, ktorý na záver svojho príhovoru všetky výstavy 
otvoril.  

Pomocná evidencia 187/1/06, 188/1/06, 191/1/06 
 
Od 18. apríla do 11. mája 2006 sa uskutočnilo v Trenčíne 

jarné upratovanie, organizované Považskou odpadovou spo-
ločnosťou a.s., 
Mestským hospo-
dárstvom a správy 
lesov, m. r. o. 
v Trenčíne, v spo-
lupráci s mestskou 
políciou. Nakoľko 
podľa zákona platí 
zákaz ukladania 
biologicky rozloži-
teľného odpadu na 

skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do dvoch rôz-
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nych veľkoobjemových kontajnerov. Jeden z nich bude slúžiť 
výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu 
akými sú napríklad konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod. 
a do druhého veľkoobjemového kontajnera sa bude hádzať 
ostatný odpad. 

Info 13.04.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 
 
Na jarné skrášlenie sídliska Kvetná pozvali poslanci 

mestského zastupiteľstva z mestskej časti Západ, skauti 
a pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov miest-
nych „Kvetňanov“. A tak druhú aprílovú sobotu 15. apríla 
2006 si mohli zasadiť hoci aj vlastný stromček, ale dôležité 
bolo, aby spravili niečo užitočné pre svoje okolie aj pre svoje 

zdravie. Sídlisko    
Kvetná začala roz-
kvitať už ráno okolo 
9.00 hodine vďaka 
usilovnosti miest-
nych, niektorí si do-
konca priniesli vlast-
né pracovné nástroje. 
Až do poludnia sa 
činili pri úprave det-
ských a športových 

ihrísk a ich okolia na sídlisku, tí zručnejší kopali jamy a sadili 
stromčeky, či hrabali starú trávu. Na popoludnie pripravili 
skauti pre rodičov a deti zaujímavé aktivity a tvorivé dielne. 
Drobizg mal k dispozícii skákací hrad, deti maľovali a najmä 
malé slečny odchádzali podvečer so zapletenými korálkami vo 
vlasoch. Sobota sa vydarila, pretože obyvatelia Kvetnej spojili 
príjemné s užitočným a spravili kus práce.  

Info Trenčín 27.04.2006  
Pomocná evidencia 224/1/06 
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V mesiaci apríl a v máj 2006 Mesto Trenčín prostredníc-
tvom firmy Asana Trenčín zrealizovalo prvú etapu deratizácie 
priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 80 000 m2. V rám-
ci tejto etapy boli vykonané deratizačné práce na plochách 
verejnej zelene v lokalitách Centrum - Dolné mesto, Juh, 
Noviny, Sihoť 1., 2., 3., 4., Pod Sokolice, Kubrá, Kubrica, 
Opatová, Sídlisko Kvetná, Zámostie – oblasť od hrádze po 
železničnú trať.  

Vlastné poznámky 
 
V rámci pripomenutia si 100 rokov vodovodu v Trenčíne a 

Svetového dňa vody mali Trenčania možnosť dať si urobiť 
bezplatný rozbor dusičnanov 
v pitnej vode.  Vzorky pitnej 
vody zo svojej studne pri-
nieslo 150 ľudí.  Výstupná 
analýza z chemického labo-
ratória zhodnotila, že 92 % 
vzoriek pitnej vody zo studní 
spĺňalo limit pre dusičnany. 
Vo zvyšných 8 % bol limit 
prekročený.    Pitná voda z ve-
rejného vodovodu v Trenčíne 
pochádza z podzemných zdro-
jov a spĺňa všetky limity sta-
novené pre fyzikálnochemic-

ké, mikrobiologické a biologické ukazovatele. Trenčianske 
vodárne a kanalizácie vodu v rozvodnej vodovodnej siete pra-
videlne monitorujú a ručia za jej kvalitu. „Voda v tren-
čianskom regióne je tvrdá, obsahuje veľa vápnika a horčíka. 
Veľa ľudí však nevie, že tvrdá voda je pre ľudské zdravie 
prospešná,“ uviedla vedúca Chemického laboratória Trenčian-
skej vodohospodárskej spoločnosti Jana Mikulová. „Tvrdosť 
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vody spôsobujú rozpustené vápenaté a horečnaté soli. Voda 
ich obsahuje v prírodnej podobe a ich obsah závisí od geo-
logickej skladby horniny, ktorou voda preteká,“ dodala Jana 
Mikulová.  

Info Trenčín 27.04.2006 
Pomocná evidencia 224/1/06 
 
Druhú etapu rekultivácie skládky odpadu Trenčín – Zámos-

tie za takmer 30 miliónov Sk vykoná Považská odpadová spo-
ločnosť, ktorá vyhrala verejnú súťaž. Rozhodli o tom poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na svojom rokovaní               
27. apríla 2006. Skládka by mala byť zneškodnená do jedného 
roka od prijatia uznesenia. Mesto Trenčín bude cenu za 
rekultiváciu skládky uhrádzať 15 rokov v pravidelných polroč-
ných splátkach odo dňa vystavenia prvej faktúry, pričom prvá 
faktúra bude vystavená rok po ukončení rekultivácie, ktorá 
ročne zaťaží rozpočet necelými dvoma miliónmi Sk. Po 
uzavretí skládky odpadu Trenčín - Zámostie vznikla v posled-
ných rokoch pred hlavným vstupom nelegálna skládka. Mesto 
Trenčín preto vyčlenilo v kapitálových výdavkoch na tento 
rok 15 miliónov Sk na jej odstránenie. „Vzhľadom na časový 
faktor, ako aj faktor technickej a ekonomickej previazanosti 
odstránenia nelegálnej skládky s rekultiváciou skládky Tren-
čín - Zámostie,“ odporučil predseda komisie životného pros-
tredia a dopravy RNDr. Jozef Mertan poslancom zastupi-
teľstva schváliť začatie rokovaní s Považskou odpadovou spo-
ločnosťou Trenčín o zabezpečení odstránenia nelegálnej sklád-
ky a poslanci s tým súhlasili. 

Info Trenčín 11.05.2006 
Pomocná evidencia 250/1/06 
 
Spaľovňu nebezpečných odpadov v trenčianskej nemocnici 

s poliklinikou čaká v roku 2006 rekonštrukcia za 27 miliónov 
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Sk. Spaľovňa je od začiatku tohto roka odstavená, pretože jej 
parametre a spôsob monitorovania emisií nevyhovujú európ-
skym normám. V súčasnosti sa nebezpečný zdravotnícky od-
pad z Trenčína preváža na likvidáciu do nemocnice v Boj-
niciach. Pri rekonštrukcii pribudnú v spaľovni dioxínové filtre 
a monitorovací systém, ktorý bude nepretržite sledovať vypúš-
ťanie škodlivín. „Projekt musí spĺňať všetky normy a predpi-
sy, aby spaľovňa neškodila v najbližšom ani širšom okolí,“ 
povedal vedúci technického odboru Nemocnice s poliklinikou 
v Trenčíne Ing. Stanislav Hancko. Spaľovňu nemocnica re-
konštruovala naposledy v roku 1997 podľa vtedy platných 
predpisov. Tie neuvažovali s monitorovaním mnohých látok. 
Nemerali sa dioxíny a ťažké kovy v emisiách zisťovali len raz 
ročne, keď prišla špeciálna meracia skupina. Rekonštrukcia z 
roku 1997 bola taká zásadná, že ľudia z okolia nechceli veriť, 
že je v prevádzke. Spaľovňa sa nachádza v blízkosti obytných 
domov na sídlisku Soblahovská. Títo občania neverili, že 
nemocnica spaľuje nejaký odpad, lebo nevideli vychádzať 
žiaden zo spaľovne. Laicky by sa dalo povedať, že teraz to nič 
ešte zmenšíme. Ešte aj v tom, čo nevidia, sa podstatne uberie,“ 
povedal Ing. Stanislav Hancko. Zákazku na rekonštrukciu zís-
kala vo verejnej súťaži firma Ekos plus z Bratislavy a na jeseň 
by rekonštrukcia spaľovne mala byť ukončená. Jej kapacita 
bude 200 až 300 kg nebezpečného odpadu za jednu zmenu, 
ktorá by sa nemala  zvyšovať. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
Pomocná evidencia 293/2/06 
 
Dňa 7. júna 2006 usporiadalo Výstavisko Trenčín mesto 

módy v súvislosti s nastávajúcou medzinárodnou špecializova-
nou výstavou vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochra-
ny životného prostredia, komunálnej techniky a rozvoja miest 
a obcí AQUA 2006 v dňoch 13. až 15. júna 2006. Z rôznych 
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pohľadov informovali za-
mestnanci Výstaviska Tren-
čín mesto módy Ing. Pavol 
Hozlar, Ing. Vladimír 
Mráz, Mgr. Darina Masa-
ryková a riaditeľ IWA prof. 
Ing. Jozef Krejča, PhD., čo 
možno zhrnúť do niekoľ-
kých bodov : 

- na ploche 6.028 m2 bude vystavovať 128 vystavovateľov 
okrem zo Slovenska aj z Českej republiky, Poľska, Nemec-
ka, Veľkej Británie a svoje zastúpenie budú mať firmy 
z Maďarska, Francúzska a Švajčiarska; 

- budú sa uskutočňovať viaceré vedecké konferencie; 
- pre študentov boli poriadané podujatia – prednášky a filmo-

vé ukážky zamerané na úpravu a zásobovanie pitnou vodou, 
odvádzanie a čistenie odpadových vôd, pohľad na život mi-
kroorganizmov vo vode; 

- bola vyhodnotená súťaž „Zlatá Aqua“; 
- bola vyhodnotená výstavná expozícia „Modrý akvadukt“; 
- za prínos vo vodnom hospodárstve bola po tretíkrát udelená 

„Cena Milana Topoliho“ 
Vlastné poznámky 
 

Záplavová zóna pri 
trenčianskych stavidlách 
získa novú tvár na trvalo 
neudržiavanom priestran-
stve v mestskej časti No-
viny. Vzniknú tam udr-
žiavané ohniská, športová 
a oddychová zóna. V mi-
nulosti na tomto mieste sa 
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nachádzalo viacero nelegálnych skládok odpadu. Považská 
odpadová spoločnosť zo záplavovej zóny do konca mája 2006 
odviezla 27,5 ton rôzneho odpadu. K vyčisteniu prispeli aj 
žiaci trenčianskych škôl a miestny rybársky zväz, ktorý vyz-
bierali a separovali dokopy 1.200 kg odpadu. O územie v 
záplavovej zóne sa stará Povodie Váhu. Pozemky patria urba-
riátu Biskupice, ktorý s úpravou pozemkov súhlasil. V zóne sa 
vykonávajú základné úpravy ako kosenie a orezávanie kríkov. 
Územie bude pripravené k užívaniu do 12. júna 2006. Mestský 
záhradný architekt pripravuje štúdiu využitia územia, 
v ktorom by mali byť zaplánované tri regulované ohniská a 
celý priestor poslúži občanom na šport a oddych, v letných 
mesiacoch napríklad na opaľovanie. 

Vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín v spolupráci s Považskou odpadovou spoloč-

nosťou a.s., v rámci príprav na celoplošné zavedenie sepa-
rovaného zberu komunálneho odpadu v Trenčíne pripravilo 
projekt s názvom „Experiment v separovanom zbere plas-
tov v meste Trenčín“. Počas tohto experimentálneho projektu 
bude v individuálnej bytovej výstavbe mesta Trenčín zave-
dený  separovaný zber plastov formou vrecového systému. 
Obyvatelia v lokalitách zahrnutých do projektu dostanú vrecia, 
do ktorých uložia určený plastový odpad. V pravidelných vý-
vozných termínoch (každých 14 dní) pracovníci Považskej 
odpadovej spoločnosti a.s. odvezú naplnené vrecia, vyložené 
pred rodinným domom. Pri odbere vriec zároveň rozdistri-
buujú nové vrecia na zber plastov. V praxi to znamená, že 
domácnosť, ktorá napríklad vyloží 3 kusy vriec naplnených 
plastovým odpadom, dostane výmenou 3 kusy nových vriec 
a podobne. Keďže do experimentu sa zapojí veľké množstvo 
domácností, nie je technicky možné, aby sa distribúcia vriec 
a aj samotný zber vykonával len v popoludňajších hodinách. 
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Pracovníci Považskej odpadovej spoločnosti a.s. preto prázdne 
vrecia uložia v blízkosti poštovej schránky, prípadne na von-
kajšom oplotení pozemku (podobne, ako sa distribuujú infor-
mačné letáky obchodných reťazcov). Distribúcia vriec sa za-
čala dňom 26. júna 2006. Projekt separovaného zberu plastov 
potrvá do 31. októbra 2006. Po ukončení sa vyhodnotí a na 
základe výsledkov mesto Trenčín navrhne, čo najefektívnejší 
variant trvalého spôsobu zberu plastov v individuálnej bytovej 
výstavbe. Pre Trenčanov bývajúcich na sídliskách v obytných 
domoch, sa pripravuje zavedenie separovaného zberu plastov 
formou 1100 litrových nádob so špeciálnou úpravou na zber 
plastov. Predpokladaný termín zavedenia donáškového systé-
mu zberu plastov je na rozhraní mesiacov júla a augusta.  Do 
experimentu v individuálnej bytovej výstavbe boli zahrnuté 
ulice a mestské časti Dlhé Hony, Pod Sokolice, Sihoť, Zla-
tovce, Nové Zlatovce, Záblatie, Zámostie, Kvetná, Orechové, 
Istebník, Horné Orechové, Kubra, Kubrica, Opatová, Belá, 
Biskupice, Dolné mesto, Noviny a Stred mesta.  
Čo do vriec určených na separovaný zber plastov patrí : 
- PET fľaše (plastové fľaše z nealkoholických nápojov, siru-

pov a podobne) bez zvyškov tekutín. Označenie PET je na 
spodnej časti fľaše; 

- HD-PE fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, 
aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, „bandasky“ 
neznečistené olejom a inými nebezpečnými chemikáliami); 

- LD-PE fólie (vrecká od mlieka čisté, číra fólia alebo fareb-
ná s potlačou – tzv. igelit); 

- LLD-PE fólie (pružná „ lepkavá“ 
obalová fólia – tzv. streč fólia, 
mikroténové sáčky a tašky); 

- PS (polystyrén – obaly z elektro-
spotrebičov a podobne). 

Do vriec určených na separovaný zber 
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nepatria :   
- znečistené plasty,  
- viacvrstvové obaly kov - plast (krabice od mlieka, džúsov 

a iných nápojov),  
- linoleum, guma, molitan, plasty s prímesou iných látok – 

papierom, kovom, drevom,  
- plastové fólie použité na zakrývanie ako ochrana pri maľo-

vaní a stavebných prácach). 
Info Trenčín 06.07.2006 
Pomocná evidencia 395/1/06 

 
Pracovníci Správy chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty                

5. augusta 2006 vytiahli z potoka Teplička pri zimnom 
štadióne v Trenčíne šesť mŕtvych a jednu živú kačicu. Živá 
kačica bola podľa miestneho rybára slepá, dlhšiu dobu sa 
nehýbala a neprijímala potravu. Ochranári a pracovníci 
Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne sa preto 
zhodli, že kačici už niet pomoci a treba ukončiť jej trápenie. V 
Tepličke sa našlo spolu deväť kačíc. Deň predtým vylovila 
Regionálna veterinár-
na a potravinová sprá-
va tri kačice. Vzorky 
z uhynutých zvierat 
išli na expertízu do 
Národného referenč-
ného laboratória Výs-
kumného ústavu vo 
Zvolene, kde sa pre-
šetrila možná nákaza 
vtáčou chrípkou. Keďže bola chrípka vylúčená, dnes lovili 
kačice už pod záštitou Obvodného úradu životného prostredia 
v Trenčíne, informoval pracovník úradu RNDr. Igor Holeček. 
Očitý svedok dňa 4. augusta 2006 napočítal 14 uhynutých ka-
číc. Podľa riaditeľa Správy Chránená krajinná oblasť Biele 

likvidácia uhynutých kačíc 
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Karpaty RNDr. Drahomíra Stana kačice, ktoré sa nenašli, 
mohol odniesť prúd do Váhu, do ktorého sa Teplička vlieva. 
Keďže najväčšia debata bola, kto má zabezpečiť vylovenie 
uhynutých operencov a dávala sa táto povinnosť samospráve, 
teda mestu Trenčín. Hovorca mesta Trenčín Tibor Hlobeň 
konštatoval, že mŕtve kačice nemala vyloviť samospráva, pre-
tože vodné toky patria štátu, tak túto povinnosť mal by niesť 
štátny orgán, t.j. Obvodný úrad životného prostredia v Tren-
číne. Niekoľko desiatok divých kačíc, ktoré uhynuli v Trenčí-
ne a vyvolali u viacerých orgánov neschopnosť rýchle, ale 
hlavne odborne vyriešiť. Podľa predbežných výsledkov testov 
vykonaných Štátnym veterinárnym a potravinárskym ústavom 
v Dolnom Kubíne zabila baktéria clostridium. Podľa riadit-
eľky ústavu Márie Kantíkovej bola vylúčená otrava ťažkými 
kovmi. Vo vnútornostiach mŕtvej kačky ako aj vo vzorke vody 
sa našli masívne rozmnožené mikróby baktérie clostridie, 
ktoré produkujú jed botuloxín. Tento jed postihuje centrálnu 
nervovú sústavu, ktorý ochabuje činnosť svalstva, čo 
v konečnom dôsledku obmedzuje chôdzu, let, potápanie a teda 
možnosť utopenia. Kačice teda uhynuli na intoxikáciu, pretože 
zožrali infikovanú potravu. Na rozmnoženie clostridií sa pod-
písalo mimoriadne horúce júlové počasie.  

www.regióny.pravda.sk 07.08.2006 
 
Mesto Trenčín rovnako ako aj trenčianska verejnosť v pos-

ledných dňoch so zvýšenou pozornosťou sledovalo dianie, čo 
bolo príčinou uhynutia divých kačíc na sútoku rieky Váh 
a potoka Teplička neďaleko zimného štadióna na Sihoti. Sa-
mospráva však nielen monitorovala situáciu, ale zároveň pod-
nikla dôležité kroky na odstránenie nežiaduceho stavu. I keď 
pôvodné vyjadrenia funkcionárov rôznych inštitúcií ako na-
príklad veterinárov, Správa Povodia Váhu a ďalšie, že zod-
povednosť za komplexné riešenie zvaľovali na Mesto Trenčín. 
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Po následných rokovaniach so zainteresovanými orgánmi 
a organizáciami vyplynulo, že Mesto Trenčín nenesie žiadnu 
zodpovednosť za odstránenie mŕtvych kačíc na základe 
zákona o odpadoch. Spomínaný zákon sa totiž vzťahuje na 
nakladanie s odpadom živočíšneho pôvodu len vtedy, ak to 
osobitné predpisy neustanovujú inak. V tomto prípade je oso-
bitným predpisom zákon o veterinárnej starostlivosti. Práve 
z tohto dôvodu mesto Trenčín vyvinulo aktivity, aby v súčin-
nosti s Obvodným úradom životného prostredia a Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou v Trenčíne situáciu vy-
riešilo v intenciách platných legislatívnych noriem. Z vôd Vá-
hu vylovili po vzájomnej dohode všetkých zainteresovaných 
strán 17 uhynutých divých kačíc pracovníci štátnej ochrany 
prírody z Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Po odo-
bratí vzoriek na laboratórne vyšetrenie zvieratá skončili 
v kafilérii v Mojšovej Lúčke. Zo správy Štátneho veteri-
nárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne, kde boli 
vzorky z uhynutých kačíc po vylúčení vtáčej chrípky ďalej 
laboratórne vyšetrené, vyplýva, že smrť zvierat zapríčinili 
mikroorganizmy Clostridium perfringens typu A, produkujúce 
alfatoxín. Ich výskyt zapríčinil rozklad biologického mate-
riálu, prípadne fekálneho znečistenia vody počas dlhodobého 
zvýšenia teploty. Znečistenie pravdepodobne spôsobili uhy-
nuté ryby či iné živočíchy, ktoré sa v horúčavách pri brehu 
rozkladali a hnili. Kačice sa práve týmito zvyškami na rozdiel 
od rýb kŕmia a im spôsobilo smrť. Vzhľadom na ochladenie 
nie je predpoklad, že by sa situácia zopakovala. Podľa slov 
prednostky Obvodného úradu životného prostredia v Trenčíne 
Ing. Viery Glesovej táto situácia upozornila na určité legis-
latívne medzery počas likvidácie uhynutých kačíc v Trenčíne. 
Preto na ich odstránenie sa stretnú v Bratislave odborníci z mi-
nisterstiev životného prostredia a pôdohospodárstva i z Ús-
trednej veterinárnej a potravinovej správy, aby vypracovali 
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jednotný metodický postup, prípadne iniciovali novelizáciu 
príslušných zákonov, ktoré budú detailne riešiť postup pri 
likvidácii a veterinárnom šetrení úhynu väčšieho množstva 
voľne žijúcich, prípadne zákonom chránených zvierat. 

Pomocná evidencia 462/1/06 
 

Opäť po roku sa mohli Trenčania poprechádzať po dne 
kanála, keď od 26. augusta 2006 bola naplánovaná odstávka 
derivačného kanála Dolné Kočkovce - Trenčín v dĺžke 31,5 
km. Kanál bol vypúšťaný postupne tri dni. Počas odstávky sa 
prekontrolujú všetky vodohospodárske a energetické zaria-
denia, vykonajú sa revízie všetkých častí vodných diel. Boli 
vytypované miesta, ktoré treba opravovať, predovšetkým prí-
vodné a odpadové kanále vodných elektrární. Namáhanými 
časťami sú brehy kanála, tvorené betónovými blokmi, ktoré 
nie sú v jednom kuse a vyskytujú sa medzi nimi priesaky. 
Súčasťou prác bude aj odstránenie nánosov v hatiach a ka-
náloch, opravy dilatácií blokov betónov a po skúsenostiach z 
minulých rokov aj odstraňovanie nepríjemného ulitníka 
Dreissena polymorpha, teda Kopýtka prichyteného. Na trase 
sú štyri vodné elektrárne. Najstaršia je vodná elektráreň Lad-
ce, ktorá je v prevádzke už 70 rokov. Betóny všetkých štyroch 
elektrární sú zhotovené z prostého železobetónu a ich povrch 
je bez akejkoľvek ochrannej vrstvy vystavený pohybu vodnej 
hladiny, striedaniu teplôt, omočeniu a vysušeniu, vlnobitiu a 
abrazívnemu pôsobeniu ľadových krýh v zime a v lete 
plávajúcich predmetov, najmä po prívalových prietokoch po 
búrkach, ale aj pri jarnom topení snehov alebo po dlhotr-
vajúcich dažďoch. Okrem týchto prác, počas odstávky prekon-
trolujú a opravia najmä časti technologického zariadenia, ktoré 
sú za bežnej prevádzky trvale pod vodou. Takéto odstávky a 
revízne práce sú cyklickou záležitosťou a opakujú každých 12 
maximálne 15 rokov a na technických dielach zhruba raz za 
20 rokov. Posledná veľká odstávka tohto úseku Váhu a deri-
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vačného kanála bola v roku 1992. Práce sú naplánované na cca 
dva mesiace. Od 5. alebo 6. novembra 2006 budú všetky ka-
nály a zdrž Dolné Kočkovce naplnené a začne  riadna ener-
getická prevádzka. Počas odstávky potečie vo Váhu o niečo 
viac vody ako tomu býva obvykle v letných mesiacoch. Prie-
tok nebude však dramaticky zvýšený. Aby bola zabezpečená 
činnosť vodných diel pod Trenčínom, bude v úseku od Pú-
chova po Trenčín zabezpečený maximálny prietok 120 m3 
vody za sekundy, čo zodpovedá dlhoročnému priemeru. 

Trenčianske noviny 09.08.2006  
Pomocná evidencia 459/2/06 

 
Mesto Trenčín eviduje za obdobie rokov 2002 až 2005 po-

hľadávky z paušálneho poplatku za komunálny odpad a drob-
ný stavebný odpad vo výške takmer 17 miliónov Sk. Z toho 
fyzické osoby neuhradili 14 miliónov Sk a podnikatelia tak-
mer 3 milióny Sk. Ani tento rok nie je situácia v rámci tejto 
poplatkovej povinnosti ružová. Ku dňu 8. august 2006 sa 
nedo-platok vyšplhal na takmer 13 miliónov Sk, z toho fy-
zické osoby dlhovali približne 9,5 milióna Sk a podnikatelia 
3,5 milióna Sk. Podnikatelia, ktorí vykonávajú množstvový 
zber dlhujú 1,1 milióna Sk. Termín splatnosti pritom uplynul             
31. júla 2006. Ak sa tieto čísla premietneme na percentná, 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ku 
dňu 8. august 2006 neuhradilo 29,6 % trenčianskych domác-
ností. Mesto Trenčín ako správca dane vyrubilo na tento rok 
občanom 27.554 platobných výmerov vo výške takmer 32 mi-
liónov Sk. Podnikateľom prostredníctvom paušálneho poplat-
ku vystavilo 2.541 platobných výmerov vo výške viac ako 
16,5 milióna Sk a 110 dohôd o vykonávaní a vyúčtovaní 
množstvového zberu vo výške necelých 2 milióny Sk. Výška 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ku 
dňu 8. augustu 2006 predstavovali 50,2 milióna Sk, pričom 
občania a podnikatelia uhradili mestu Trenčín, ako správcovi 
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poplatku, z tejto sumy len 36,2 milióna Sk. V roku 2005 úhra-
da predmetného poplatku za uvedené obdobie dosiahla výšku 
približne 39 miliónov Sk. Malo by byť vo vlastnom záujme 
občanov a podnikateľov zaplatiť evidované nedoplatky, 
v opačnom prípade im hrozia sankcie. „Pri výrube sankcií sa 
musí postupovať podľa platnej legislatívy, to znamená, že sa 
vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvornásobku 
základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska, platnej 
v deň vzniku daňového nedoplatku. Sankčný úrok sa vyrubí za 
každý deň omeškania až do dňa platby. Sankčné úroky sa 
vyrubujú aj za staršie nedoplatky. Napríklad za včas nezapla-
tené poplatky v roku 2004 už boli sankcie voči  neplatičom 
z predmetného  poplatku zvýšené o 50%,“ povedal špecialista 
ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne Ing. Ján 
Margetín.   V súčasnosti Mesto Trenčín upozorňuje občanov 
a podnikateľov na zaplatenie  nedoplatkov, ktoré majú evido-
vané a vysporiadanie vzniknutých nezrovnalostí prostredníc-
tvom informačných prostriedkov, ktorými disponuje. Zákon 
o správe daní a poplatkov ustanovuje, že pohľadávky nemusí 
vymáhať len mesto ale môže zabezpečiť vymáhanie aj pros-
tredníctvom súdnych exekútorov. „Neplatiči sú priebežne 
odstupovaní na vymáhanie súdnym exekútorom. Mali by si 
uvedomiť, že súdny exekútor si vymáha aj trovy exekúcie, čo 
v konečnom dôsledku predstavuje pre poplatníka neplatiča 
výrazné predraženie. Výška trov exekúcie môže byť dokonca 
vyššia ako samotná výška pohľadávky,“ zdôraznil Ing. Ján 
Margetín. V minulosti samospráva uvažovala aj o spolupráci 
so súkromnými firmami pri vymáhaní nedoplatkov. Tretie 
osoby však platná legislatíva nesplnomocnila vykonávať úko-
ny smerujúce k vymoženiu daňových pohľadávok. Vymáhanie 
pohľadávok prostredníctvom tretích osôb bude mesto rea-
lizovať len pri nedaňových pohľadávkach. Vzhľadom na to, že 
Mesto Trenčín znížilo poplatok za komunálne odpady na rok 
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2006 zo 620 na 570 Sk na osobu a rok a podnikateľom zjed-
nodušilo možnosť uplatnenia množstvového zberu je zámerom 
mesta vybrať poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad v plnej výške. Prostredníctvom svojich odborných pra-
covníkov urobí všetky potrebné kroky na zabezpečenie výberu 
tohto poplatku. 

Pomocná evidencia 463/1/06 
 

Na projekt Ochrana vodných zdrojov trenčianskeho 
regiónu je potrebných vyše jednej miliardy Sk, pričom fi-
nančné prostriedky získané z Kohézneho fondu Európskej 
únie by mali predstavovať viac ako 885 miliónov Sk. Vyplýva 
to z materiálu, ktorý predložilo Ministerstvo výstavby a 
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky do pripomien-
kového konania. Projektom dotknutá oblasť sa nachádza v 
Trenčianskom kraji v okresoch Trenčín a Nové Mesto nad 
Váhom po oboch stranách rieky Váh a rieši kanalizáciu v 12 
obciach. Hlavným cieľom projektu je ochrana vodárenských 
zdrojov zásobujúcich pitnou vodou viac ako 89 – tisíc oby-
vateľov a to odkanalizovaním obcí, ktoré nie sú napojené na 
čistiareň odpadových vôd, výstavbou Čistiarne odpadových 
vôd Ivanovce a dobudovaním Čistiarne odpadových vôd 
Trenčianske Stankovce, na ktoré budú odkanalizované obce 
napojené. Odstránením znečisťujúcich látok v čistiarňach od-
padových vôd by malo dôjsť k výraznému zníženiu množstva 
znečistenia vypúšťaného do vodných tokov a zvýšiť by sa 
mala aj hygienická bezpečnosť obyvateľstva. Začiatok výs-
tavby je plánovaný na apríl 2007 s predpokladaným ukon-
čením v decembri 2008. Projekt Ochrana vodných zdrojov 
trenčianskeho regiónu bol vypracovaný v súlade s Národným 
environmentálnym akčným plánom a Stratégiou Slovenskej 
republiky pre Kohézny fond 2004-2006 Európskej únie - 
sektor životného prostredia.  
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Trenčianske noviny 13.09.2006 
Pomocná evidencia 521/32/06 

 
Charakteristickým znakom obdobia posledného polroka 

v mestskej časti Pred poľom v Trenčíne, nachádzajúce sa 
v blízkosti priemyselnej časti boli neustále sťažnosti občanov 
z tohto sídliska, ale aj pracovníkov v jednotlivých umiestne-
ných prevádzkach v tejto lokalite na zápach a štipľavý dym, 
vychádzajúci z  areálu bývalej TOS-ky. „Niekedy je tu taký 
dym, že sa nám spúšťajú požiarne hlásiče a tie máme umiest-
nené vo vnútri budovy Hospicu“, konštatoval jeho správca 
Jozef Gorc. Podľa riaditeľa Hospicu Ing. Vladimíra Chle-
banu táto situácia trvá dlhšie. Všetko tomu nasvedčuje, že to 
spôsobuje firma Askov, ktorá sa zaoberá spracovaním hliní-
kového odpadu. Podľa jeho slov žiadali o pomoc Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne ešte v máji 2006 a až 
teraz dostal odpoveď, v ktorej uvádzajú, že vykonali niekoľko 
kontrol, ktoré boli v poriadku. Prítomnosť zápachu a štipľa-
vého dymu, ako aj drobných, no ostrých kovových súčiastok a 
čiernych sadzí je však realitou okolitého sídliska. „Keď vanie 
vietor z tej strany je zápach cítiť aj v Kubrici,“ povedala pos-
lankyňa za túto mestskú časť Janka Fabová. Spolu s ďalšími 
členmi výboru mestskej časti Sever na základe opakujúcich sa 
sťažností sa vybrali do firmy Askov v rámci poslaneckého 
prieskumu. Zástupca spoločnosti Ing. Marián Baňár odmie-
tal tvrdenie o sťažnostiach. „My o žiadnych sťažnostiach 
nevieme, keď má niekto problém, nech nás navštívi, vysve-
tlíme mu to,“ argumentoval. Tvrdí, že nechápe, prečo sa niek-
to sťažuje na dym, keď v ovzduší nie je nič cítiť. Ako však 
uviedol Ing. Vladimír Chlebana, dym sa šíri z priestorov firmy 
najmä v noci a počas víkendov. „V posledných týždňoch tu 
však už aj cez deň nevidieť na pár metrov.“ Silné zadymenie 
riešila koncom augusta 2006 aj mestská polícia. Podľa vedú-
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ceho pobočky Mestskej polície Sever Ing. Jozefa Čermáka 
nahlásili občania sídliska Pred poľom únik štipľavého dymu. 
Hliadka priestory firmy navštívila a vedúci výrobného úseku 
firmy Peter Šoltés policajtov informoval, že došlo k výbuchu 
v peci, pri ktorom nebol nikto zranený, ale do ovzdušia sa 
dostalo veľa dymu. Ing. Jozef Čermák však tvrdí, že okrem 
výbuchu, v priebehu štyroch dní im občania dvakrát signa-
lizovali únik štipľavého dymu. Predseda predstavenstva firmy 
Dezider Michalík udalosť potvrdil a uviedol, že medzi tave-
ným odpadom bola pravdepodobne dymovnica, alebo nejaký 
materiál, ktorý spôsobil zadymenie. Problematiku vplyvu fir-
my Askov, predtým Kovohuty, na životné prostredie pravi-
delne riešia pracovníci viacerých inštitúcií. Pracovníčky Re-
gionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Antónia 
Bulková a Martina Magalová upozornili, že firme ešte ne-
vydali kladný posudok k činnosti. Firma Askov nám pred ro-
kom oznámila, že pokračuje v činnosti po firme Kovohuty. 
Nedodala však všetky potrebné podklady pre vydanie rozhod-
nutia orgánom na ochranu zdravia a neodstránila nedostatky 
svojho podania. Za porušenie vtedy platného zákona o ochrane 
zdravia ľudí dostala pokutu za vykonávanie činnosti bez 
súhlasného posudku Regionálneho úradu verejného zdravot-
níctva v Trenčíne. Firma pokutu uhradila. Ako ďalej uviedla 
Antónia Bulková, súhlasné stanovisko k umiestneniu tejto pre-
vádzky dajú len za splnenia podmienok uvedených v hydro-
geologickom posudku, pretože firma sa nachádza v pásme 
hygienickej ochrany vodného zdroja Sihoť. Doteraz firma 
nenahlásila splnenie týchto podmienok, nedodala požadované 
podklady, preto nebol vydaný kladný posudok k činnosti firmy 
v tejto lokalite. Firma patrí medzi stredné zdroje znečistenia a 
jej činnosť schvaľoval Obvodný úrad životného prostredia v 
Trenčíne. Podľa Ing. Ivany Čeryovej z Obvodného úradu ži-
votného prostredia v Trenčíne vykonali v uplynulých dvoch 
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rokov niekoľkokrát kontroly na základe podnetov. Boli však 
negatívne, pretože nezistili intenzívny zápach ani porušenie 
podmienok prevádzkovania. Až na poslednú, ktorá sa usku-
točnila 19. júla 2006. Okrem intenzívneho zápachu zistili, že 
vo firme používajú nepovolenú pec. „Obvodný úrad životného 
prostredia v Trenčíne zaslal podnet na Mestský úrad v Tren-
číne na konanie vo veci nepovoleného prevádzkovania elek-
trickej indukčnej pece SMK UA.“ Obvodný úrad životného 
prostredia v Trenčíne spolupracuje pri riešení sťažností s In-
špekciou životného prostredia odbor inšpekcie ochrany 
ovzdušia v Žiline. Spoločne vykonali niekoľko kontrol, no ani 
tie nezistili emisie látok s intenzívnym zápachom. Zistili však 
porušenia pri manipulácií s odlúčenými tuhými znečisťujúcimi 
látkami a inšpekcia navrhla opatrenia na nápravu. Vlani 
vykonala meranie oprávnená firma a namerané hodnoty 
znečisťujúcich látok v porovnaní s emisnými limitmi boli do-
držané. Napriek tomu obvodný úrad opätovne požiadal 
inšpekciu životného prostredia o vykonanie kontroly emisného 
merania. Firma sa nachádza v časti mesta, vyhradenej na 
priemyselnú výrobu. „V januári 2005 sme dali požiadavku, 
aby sa táto zóna menila na obslužnú. Takýto typ výroby by tu 
už nemal byť,“ hovorí Janka Fabová. „Dostali sme však nový 
návrh centrálnej mestskej zóny a mesto tu necháva priemy-
selnú zónu, napriek sľubom utlmovať priemyselnú výrobu. To 
je nezmysel,“ upozorňuje predseda mestskej časti sever Ján 
Babič. Podľa Ing. Vladimíra Chlebanu, keď hľadali lokalitu 
na vybudovanie hospicu, dostali od mesta tiež prísľub, že z 
tejto lokality postupne zmizne ťažký priemysel. Posledné pra-
covné rokovanie zástupcov mesta a firmy sa konalo 24. au-
gusta 2006. Na ňom sa dohodli, že spoločnosť Askov pripraví 
do 30. septembra 2006 zámer, akým spôsobom bude ďalej 
pokračovať vo svojom výrobnom programe. Ako sa na porade 
vyjadril Ing. Marián Baňár, že vzhľadom na opakujúce sa 
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sťažnosti uvažujú aj o možnosti zmeniť výrobný program, 
alebo presťahovať prevádzku mimo Trenčín. 

Trenčianske noviny 27.09.2006 
 

Organizačne a finančne náročnú starostlivosť o zeleň v 
Trenčíne zabezpečuje mestská rozpočtová organizácia Mest-
ské hospodárstvo a správa lesov, m. r. o. prostredníctvom 
svojho strediska Verejná zeleň. Náklady na údržbu verejnej 

zelene predstavujú roč-
ne čiastku 18 mil. Sk. 
Všetky činnosti súvi-
siace s jej údržbou za-
bezpečuje 29 zamest-
nancov. Jednou z naj-
viditeľnejších činností 
je strojné kosenie tráv-
natých plôch. Harmo-
nogram na rok 2006 
určuje nepretržité ko-

senie na sídlisku Juh, v centre mesta dvakrát mesačne  s vý-
nimkou mesiacov máj a jún, kedy sa kosilo každých desať dní. 
V ostatných lokalitách sa cyklus strojného kosenia opakuje 
každých 16 až 20 dní. Výsadba zelene patrí taktiež k úlohám. 
Tento rok bolo vysadených 20 000 letničiek viacerých druhov. 
Ich výber bol zvolený na základe dlhoročných skúseností, 
vhodného výškového a farebného zladenia pri kombinácii na 
záhonoch, odolnosti voči škodcom a chorobám a prihliad-
nutím i na charakter miesta, vyhradeného pre výsadbu.  Oko-
pávaním a odburinením, strihaním a chemickou ochranou 
udržujú aj ružové záhony, záhony letničiek a dvojročiek na 
Mierovom námestí, v centre pred budovou mestskej polície, v 
Parku M. R. Štefánika, na železničnej stanici, Holubyho 
námestí a uliciach Dlhé Hony, Električnej a Považskej. V rám-
ci náhradnej výsadby pribudlo tento rok v Trenčíne na ul. 
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Novomeského, M.Bela, Šmidkeho, kpt. Nálepku, Pod Soko-
lice, Šoltésovej, Osvienčimskej, Švermovej, Hodžovej, Vý-
chodnej, Opatovskej a Javorinskej 332 drevín ako náhrada za 
výrubové povolenia. V tohtoročnom končiacom sa horúcom 
lete bolo mimoriadne aktuálne letné polievanie. Počas tro-
pických dní zalievali trávniky a kvetinovú výsadbu denne od 
skorých ranných hodín až do popoludnia dve polievacie 
vozidlá. 

Info Trenčín 28.09.2006  
Pomocná evidencia 558/1/06 

 
Dňa 28. septembra 2006 tlačová správa Mesta Trenčín 

priniesla údaje výsledkov jarného upratovania, ktoré sa 
uskutočnilo v mesiacoch apríl a máj 2006. V rámci 
upratovania sa zbierali aj vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia a olovené akumulátorové batérie. No a tu sú 
výsledky :  

- počet vývozov objemného odpadu   152 
- hmotnosť vyvezeného objemného odpadu  235  t 
- počet vývozov bio odpadu     84 
- hmotnosť vyvezeného bio odpadu    61,1  t 
- hmotnosť zozbieraných akumul. batérií  0,809  t 
- hmotnosť vyvezeného elektroodpadu                4,293  t 
- hmotnosť vyvezených žiariviek                        0,018  t 
- celkové náklady na jarné upratovanie     476.940 Sk 
Pomocná evidencia 559/1/06 

 
Dňa 6. októbra 2006 Mie-

rové námestie okrem výstavy 
Ploty Hanby bolo aj miestom 
zaujímavého podujatia „Bio-
jarmok 2006“, ktoré sa usku-
točnilo pri príležitosti 2. roč-
níka Dní ekologického poľ-
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nohospodárstva, ktoré vyvrcholia 16. októbra 2006 v Nitre. 
Cieľom týchto dní bolo predstaviť produkty ekologického 
poľnohospodárstva ako veľmi chutné, zdravé a bezpečné, 
ktoré sú kontrolované v celom procese od vidiel až vidličku. 
I takýmto spôsobom bolo umožnené spotrebiteľom získať 
informácie o dostupnosti biopotravín v maloobchodnej sieti či 
priamo na ekofarmách. Príležitostní návštevníci v nákupných 
stánkoch mohli ochutnať i zakúpiť produkty a potraviny po-
chádzajúce z ekologického poľnohospodárstva ako napríklad 
biomrkvu, biomušt či biouherák.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 581/1/06  
 
Za opevnením Trenčianskeho hradu bolo veľa vždy tajom-

ného, a preto aj miestom stretávania  mladých ľudí. V päť-
desiatich rokoch 20. storočia tam bolo i sympatické mini 
ihrisko „čerťák“, ktoré bolo ukryté pred zrakmi dospelých, kde 
chlapci hrávali loptové hry, alebo miestom, kde sa stretávali tí, 
ktorí chodili poza školu. Pre mnohých Trenčanov bol tento 
tajuplný kút často i miestom začiatkom dobrodružného hľada-
nia tajných otvorov, aby sa dostali zadarmo do Trenčianskeho 
hradu, alebo vyskúšania si svojich horolezeckých zručností. 
No časom tento zaujímavý priestor zapadol do zabudnutia 
a zarástol. 

Medzinárodná konferencia „Mesto za hradmi – identika 
versus image“ sa stala hnacím motorom pre občiansku ini-
ciatívu štrnástich mladých rotariánov z Rotary klubu a skautov 
z 32. zboru, aby pod odborným zásahom pracovníkov firmy 
Jozefa Cádru a pod dohľadom trenčianskych lesákov (skôr 
lesných víl) tento spomínaný priestor v mesiaci október 2006 
okolo hradieb vyčistili približne v dĺžke 200 metrov a pripra-
vili ho pre hry všetkých Trenčanov. A nielen to. Pre tých, ktorí 
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hľadajú nové pohľady na hradby a Trenčiansky hrad pre svoje 
fotoaparáty, ich umožnili nájsť. 

Ing. arch. Július Brúna - upravené 
 
 

Výsledkom vandalizmu, ktorý sa odohral v noci z 21. na 22. 
októbra v novom športovom areáli Základnej školy Trenčín, 
Novomeského ul. na Juhu bol poškodený plot, zdemolovaných 
22 stĺpikov oplotenia v dĺžke približne 100 bežných metrov 
oplotenia, prevrátený kontajner a porozbíjané sklo v okolí 
oplotenia a na parkovisku. Ostáva veriť, že vandali sú 
v menšine, ich ďalšiemu vyčíňaniu by mala dať stop sprísnená 
kontrola objektu štátnou i mestskou políciou a kamerový 
systém, zachytávajúci dianie na športoviskách i v blízkom 
okolí. 

Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 

Krásny kvet poteší oči i dušu nielen svojho pestovateľa, ale 
všetkých, ktorí si ho všimnú. Takýto duševný kúpeľ každý rok 
chystajú svojim spoluobčanom stovky tých, ktorí si zdobia 

svoje balkóny a záhradky. A pre nich vy-
hlásilo Mesto Trenčín každoročne súťaž 
O najkrajšiu vegetačnú úpravu. V tohto-
ročnom 11. ročníku sa súťažilo v troch ka-
tegóriách : 
- kategória – kvetinová úprava okien, lodžií 
a balkónov bytových domov,  

- kategória – kvetinová úprava okien, terás 
a kvetinových múrikov rodinných domov, 

- kategória – sadovnícke úpravy okolia domov.  
Na vyhlásení výsledkov sa hovorilo o láske ku kvetom, 

o každodennej starostlivosti, ale nikto nepoužil slovo drina. 
Ak chcete poznať recept napríklad na ťahavé muškáty, mo-

1. miesto kategórie A) 
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hutné ako vodopád, vedzte, že sa im musíte neustále pri-
hovárať, lebo ony pozorne načúvajú.  
Výsledky súťaže : 
kategória A) : Kvetinová úprava okien, lodžií a balkónov 
bytových domov 
1. miesto                        Eva Vančová                  Kubrická ul. 
2. miesto                       Zdenka Barteková        Bavlnárska ul. 
3. miesto                       Klára Ležatková           Bavlnárska ul. 
kategória B) : Kvetinová úprava okien, terás a kvetinových 

múrikov rodinných domov 
1. Daniela Michalíková   

             Kubrická ul. 
2. miesto  Milan Hegeduš   

             Višňová ul. 
3. miesto  Jozefa Hrudková     

             Lipová ul. 
 

kategória C) : Sadovnícke úpravy okolia domov     
1. miesto  Anna Toušková    
                Narcisová ul. 
2. miesto Miloš Tomšík   

            Ul. J. Zemana 
3. miesto Margita Sládková   

            Ul. kpt. Nálepku 
Info 09.11.2006  
Pomocná evidencia 650/1/06 
 
Derivačný kanál Váhu nad hydrocentrálou v Trenčíne po 

niekoľkomesačnej revízii opäť napustili v pondelok 6. no-
vembra 2006. Revízia bola plánovaná, lebo posledná sa usku-
točnila v roku 1992. Slovenský vodohospodársky podnik na 
túto revíziu investoval 60 miliónov Sk. Vodu z kanála začali 
postupne vypúšťať koncom augusta 2006. Pavol Filadelfi zo 
Slovenského vodohospodárskeho podniku zhodnotil túto 

) 
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činnosť nasledovne - „V rámci revízie boli vykonané pre-
hliadky konštrukcií, ktoré sú za bežnej prevádzky pod vodou. 
Následne sa vykonali opravy poškodených betónových tesnení 

prívodných kanálov. 
Vplyvom starnutia 
konštrukčných ma-
teriálov sa postupom 
času vyskytli viaceré 
poruchy na betóno-
vých tesneniach prí-
vodných kanálov, 
ktoré následne počas 
prerušenej prevádzky 
vyžadovali sanačné 

zásahy pomocou potápačov.“ Ako už pri takýchto prácach 
býva i v tomto prípade sa našlo veľa zaujímavých menších aj 
väčších predmetov, ako napríklad delostrelecká mína z obdo-
bia druhej svetovej vojny, celkom slušná zbierka jedenástich 
autovrakov. Po naplnení derivačného kanála tento odovzdali 
ho do prevádzky ener-
getikom. Pre obnovenie 
pamäti treba uviesť, že 
jednotlivé stupne váž-
skej kaskády vybudovali 
a uviedli do prevádzky 
postupne po etapách v 
rozmedzí rokov 1936-
1956. Úsek od Púchova 
po Trenčín je dlhý 38 kilometrov. Kanálom pretečie až 180 
metrov kubických za sekundu.  

Trenčianske noviny 16.11.2006  
Pomocná evidencia 664/2/06 
 

hydrocentrála v Trenčíne po vypustení derivačného kanála 

aj v tejto časti derivačného kanála sa našli potopené autá 
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Považská odpadová spoločnosť a.s. v rámci príprav na 
celoplošné zavedenie separovaného zberu komunálneho 
odpadu v meste Trenčín pripravila projekt s názvom Experi-
ment v separovanom zbere plastov v meste Trenčín. Hlavným 
cieľom tohto projektu bolo najmä overenie možností systému 
separovaného zberu plastov v individuálnej bytovej výstavbe, 
jeho prevádzkyschopnosť vo vybraných lokalitách a zároveň 
preverenie jeho akceptovania občanmi mesta Trenčín. Projekt 
je financovaný výlučne zo zdrojov Považskej odpadovej spo-
ločnosti a.s. bez finančnej spoluúčasti Mesta Trenčín. Rea-
lizácia projektu prvej etapy prebiehala v čase od 12. jún 2006 
do 31. október 2006. Vyhodnotenie za toto obdobie sleduje 
niže uvedená tabuľka :  

Počet distribuovaných vriec do 
domácností 

8100 ks 

Počet zozbieraných vriec 6139 ks 
Počet vývozných dní 32 
Množstvo zozbieraného odpadu  17,420 t 

 
Zloženie plastového odpadu opäť sleduje priložená tabuľka : 

Zložka Množstvo (t) % 
PET fľaše 6,010 34,5 
HD-PE fľaše 1,310 7,5 
LD-PE a LLD-PE 
fólia 

0,350 2,0 

„mix“ plastov 9,750 56,00 
Sumár 17,420 100 

 
Sumárne vyhodnotenie podľa jednotlivých lokalít :   

Lokalita Počet 
vývozov

Počet 
zozbieraných 
vriec (ks) 

Množstvo 
(t) 

Zlatovce, Orechové, Isteb-
ník, Záblatie 

 
8 

 
2 446 

 
6,695 

Noviny, Biskupice, Dolný 
Šianec, Dolné mesto, 
Soblahovská ulica a okolie

 
8 

 
1 881 

 
4,870 
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Opatová, Kubrá, Kubrica,  
Pod Sokolice, Štefánikova 
ul.  

 
8 

 
1 114 

 
3,250 

Vrecový systém zberu plastov bol najúspešnejší v tých 
lokalitách, kde dominuje bytová výstavba tzv. dedinského 
typu (Zlatovce, Záblatie, Orechové, Biskupice, Noviny, 
Opatová, Kubra a Kubrica). V prípade Zlatoviec a Záblatia sa 
tento výsledok dal očakávať vzhľadom na dlhoročné 
skúsenosti miestneho obyvateľstva so separovaním skla, 
papiera a biologicky rozložiteľného odpadu v tejto mestskej 

časti. Ostatné lo-
kality sú typovo 
vhodné na sepa-
rovaný zber 
plastov, čo sa 
prejavilo i na 
počte aktívne za-
pojených do-
mácností do ex-

perimentálneho 
projektu. 

V prípade inten-
zívnejšej propa-

gácie separovaného zberu plastov sa dá predpokladať, že 
v týchto lokalitách sa v časovom horizonte 12 mesiacov do 
systému zapojí približne 75 % domácnosti.  

Neúspešný bol tento projekt v lokalitách, kde prevláda byto-
vá výstavba tzv. mestského typu (Dolné mesto, Dolný Šianec, 
Centrum, Sihoť 1., 2., 3., 4., Pod Sokolice, Štefánikova ulica 
a okolie). V týchto mestských častiach bude na separovaný 
zber plastov rozmiestnených približne 110 kusov 1100 li-
trových nádob so špeciálnou úpravou na separovaný zber plas-
tov, ktoré budú pravidelne vyvážané 1x za 14 dní. Nádoby 
budú rozmiestnené postupne vo februári a marci 2007.  
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Info Trenčín 25.01.2007  
Pomocná evidencia 21/1/07 
 
Jeden z najvážnejších problémov v odpadovom hospo-

dárstve v Trenčíne sa stalo množstvo odpadu uloženého vedľa 
nádob na sídlisku Juh. Jedná sa hlavne o drobný stavebný 
odpad a objemný odpad, ktorý je možné bezplatne odovzdať 
v Zbernom dvore odpadov na Zlatovskej ulici. Napriek tomu, 
že zberný dvor je otvorený 6 x v týždni, väčšia časť tohto 
odpadu na sídlisku Juh „končí“ pri nádobách na komunálny 
odpad, prípadne je uložená na trávnatých plochách. V snahe 
o vyriešenie tohto problému sa v júli až novembri 2006 zin-
tenzívnila frekvencia zberu nadrozmerného odpadu na sídlisku 
Juh na jeden x týždenne. Počas týchto mesiacov množstvo 
objemného odpadu nekleslo, práve naopak, odpadu sa zhro-
mažďovalo stále väčšie množstvo. Významne tomu prispelo 
i zneužívanie tohto systému podnikateľskými subjektami, kto-
ré takto „bezplatne zneškodňovali“ drobný stavebný odpad 
a iný odpad vznikajúci z ich bežnej činnosti. Od 1. decembra 
2006 sa zber nadrozmerného odpadu na sídlisku Juh opätovne 
vykonáva v intervale 1 x za 14 dní, podobne ako aj v iných 
lokalitách mesta Trenčín. Situácia vyrieši vybudovanie zber-
ného dvora odpadov, prevádzkovaného za podobných pod-
mienok ako je centrálny zberný dvor odpadov na Zlatovskej 
ulici.  

Info Trenčín 25.01.2007 
Pomocná evidencia 21/1/07 
 
Mesto Trenčín v predchádzajúcich rokoch v Zámostí pre-

vádzkovalo prostredníctvom Mestského hospodárstva a správy 
lesov m. p. o. skládku odpadu podľa zákonom stanovených 
osobitných podmienok. Takéto skládky boli k 31. júlu 2000 
uzatvorené a obce mali povinnosť zabezpečiť ich rekultiváciu. 
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Po uzatvorení skládky začali občania a podnikateľské subjekty 
pred areálom skládky vytvárať nepovolenú skládku odpadu, 
ktorá napriek kontrolám mestskej polície, osadeniu tabule 
o zákaze vyvážania odpadu a uloženým pokutám rokmi na-
rástla do obrovských rozmerov. V areáli skládky boli postupne 

prevádzkované 
dve kazety, na 
ktoré sa odpad 
ukladal. Re-
kultivácia pr-
vej kazety 
skládky bola 
ukončená v ro-
ku 2001 s in-
vestičnými ná-
kladmi vo výš-
ke približne  
14 mil. Sk. 

V roku 2000 Keramospol s.r.o. Trenčín spracoval projektovú 
dokumentáciu Rekultivácia 2. etapy skládky. Komisia život-
ného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne sa 
každoročne zaoberala týmito ekologickými záťažami, no 
napriek jej argumentom a požiadavkám sa nedarilo zaradiť 
uvedenú akciu do rozpočtu mesta. V roku 2005 bol spra-
covaný odborný posudok  na likvidáciu nepovolenej skládky 
odpadu v priestore budúceho juhovýchodného obchvatu 
s možnosťou využitia vhodných druhov odpadu pri rekul-
tivácii skládky. Vedenie mesta a poslanci pochopili, že je 
potrebné zbaviť sa týchto starých ekologických záťaží pre cel-
kové zlepšenie stavu životného prostredia v uvedenej lo-kalite 
aj s výhľadom do budúcnosti. V rozpočte mesta na rok 2006 
vyčlenili finančné prostriedky na likvidáciu nepovolenej 
skládky odpadu. Verejnú súťaž na jej realizáciu vyhrala Po-
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važská odpadová spoločnosť a. s. Trenčín, ktorá v rámci 
zmluvy zabezpečila aj odstránenie nepovolenej skládky od-
padu.  

Suma potrebná na odstránenie nepovolenej skládky odpadu 
predstavuje 15 miliónov Sk. Celkovo bolo odstránených pri-
bližne 21 tisíc ton odpadu. Z toho tvorila : 
- zemina a kamenivo    17.100 t 
- zmesový komunálny odpad              1.800 t 
- objemný odpad                     3 t 
- biologicky rozložiteľný odpad                35 t 
- opotrebované pneumatiky                   6 t 
- betón a jeho zmesi        1.630 t 
- batérie a akumulátory                          0,07 t 

Biologicky rozložiteľný odpad bol uložený a následne spra-
covaný na kompostárni. Veľké kusy betónu drvilo mobilné 
drviace zariadenie. Táto zmes spolu s kamenivom vhodnej 
veľkosti bola použitá pri rekultivácii skládky odpadu v zmysle 
schválenej projek-
tovej dokumentá-
cie. Zmesový ko-
munálny odpad a 
objemný odpad 
bol uložený na 
skládku odpadu 
Luštek. Ostatný 
odpad bol odo-
vzdaný v zmysle 
zákona o odpa-
doch jeho spra-
covateľom. Vy-
čistená plocha bola oplotená, aby sa predišlo ďalšiemu vytvo-
reniu nepovolenej skládky odpadu. Zároveň bol odstránený 
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všetok odpad nachádzajúci sa medzi hrádzou kanála a oplo-
tením areálu skládky. 

Rekultivácia skládky Trenčín – Zámostie 2. etapa 
Suma potrebná na realizáciu tejto akcie predstavovala pri-

bližne 30 mil. Sk. Práce sa začali koncom júla a skončili               
15. decembra 2006. Vzhľadom na teplú zimu sa dali v de-
cembri vysadiť aj kríky a tráva. Mesto  Trenčín bude finančné 
prostriedky vynaložené pri tejto akcii v zmysle uzatvorenej 
zmluvy s Považskou odpadovou spoločnosťou a.s. Trenčín 
splácať 15 rokov. 

Info Trenčín 25.01.2007 
Pomocná evidencia 21/1/07 
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Telesná výchova a šport 

Dňa 3. januára 2006 začali zimnú prípravu na jarné ligové 
odvety prvoligoví futbalisti AS Trenčín. V rámci nej absol-
vovali v dňoch od 8. do 14. januára 2006 zimné sústredenie v 
Rajeckých Tepliciach. Na prvom tréningu sa zúčastnili títo 
hráči 24 hráčov: Buchta, Hodál, Volešák - J. Poštrk, Palša, 
Velický, Mičenec, Piroška, Končitík, Amrich, Pastva, Seman, 
Štyvar, Lintner, Baranyai, Rožník, Prekop, Kubala, Fabuš, 
Lietava, Kamenský, Hellebrand, Lešták, T. Breznický. 

Vlastné poznámky 
 
Športová hala na Sihoti v Trenčíne bola 7. januára 2006 

miestom halového turnaja starších žiakov vo futbale za účasti 
ôsmich družstiev. Víťazom turnaja sa stalo družstvo starších 
žiakov z Púchova, pred družstvami z Nového Mesta nad 
Váhom, Výberu západoslovenského kraja a štvrtým TTS „A“ 
Trenčín. 

Trenčianske noviny 09.01.2006  
Pomocná evidencia 12/1/06 
 
Majstrom Slovenska v cyklokrose v kategórii elite sa dňa 8. 

januára 2006  v Prievidzi stal Milan Barényi z klubu ŽP Šport 
Podbrezová, ktorý zvíťazil úplne suverénne so 42-
sekundovým náskokom pred Václavom Metličkom a ešte 
jazdecky stále aktívnym reprezentančným trénerom Róbertom 
Glajzom, ktorý sa pokúšal o zisk jedenásteho majstrovského 
titulu. Barényi na 2200-metrovom okruhu na prievidzskom 
sídlisku Sever v okolí základnej školy na ulici Energetikov 
triumfoval systémom štart - cieľ. Od úvodných metrov sa 
dostal na čelo pelotónu a zostal na ňom aj po odjazdení 19 kôl. 
Rozhodol som sa pre únik už v úvode, lebo na náročnom, 
zamrznutom teréne bolo riskantné jazdiť v skupine. Bolo treba 
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sa vyhnúť pádu. Obhajoba titulu teší a bol rád, že pre svoj 
nový klub vybojoval zlato. Výkon víťazného Barényiho vyso-
ko hodnotil aj reprezentačný tréner Róbert Glajza slovami 
„Milan vyhral zaslúžene. Na mimoriadne náročnom teréne bol 
jasne najlepší. V kategórii do 23 rokov triumfoval úradujúci 
juniorský majster Európy Róbert Gavenda, avšak vzhľadom 
na to, že vekovo je stále junior, titul získal v cieli druhý 
Róbert Bachratý. Majstrovstvá Slovenska v Prievidzi boli 
zároveň záverečným 7. kolom Slovenského pohára, v ktorom 
v kategórii elite zvíťazil celkovo Milan Barényi s 84 bodmi 
pred Marošom Kováčom 80 bodov a Róbertom Glajzom 78 
bodov.  

Reprezentačný tréner Róbert Glajza po šampionáte uzavrel 
nomináciu na majstrovstvách sveta v holandskom Zeddame 
28. a 29. januára 2006, na ktorých budú reprezentovať 
Slovensko Milan Barényi, Róbert Glajza obaja ŽP Šport 
Podbrezová, Václav Metlička - Team Kral/Nemecko, v 
kategórii do 23 rokov Róbert Bachratý - Slávia Športová škola 
Trenčín, Michal Plesník - Kellys Piešťany a medzi juniormi 
Róbert Gavenda, Marián Šimora obaja ŽP Šport Podbrezová, 
Jakub Šíbr - Slávia Slávia Športová škola Trenčín. 
Výsledky majstrovstiev Slovenskej republiky : 
Muži – elite :  
1. Milan Barényi ŽP Šport Podbrezová 1:05:50 hod.;  
2. Václav Metlička Team Kral/Nemecko +42 sek.; 
3. Róbert Glajza ŽP Šport Podbrezová +42 sek.; 
4. Dalibor Grebeči,  
5. Branislav Stejskal,  
6. Miroslav Keliar - všetci ŽP Šport Podbrezová - všetci – 1 

min. 
Muži - do 23 rokov :  
1. Róbert Bachratý - Slávia Športová škola Trenčín) 1:06:37,  
2. Michal Plesník Kellys Piešťany +1:10 min, 
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3. Ľuboš Plevjak Olympik Trnava +2:47. 
Slovenský pohár - poradie : 
Muži – elite :  
1. Milan Barényi ŽP Šport Podbrezová 84 bodov, 
2. Maroš Kováč Armádny športový klub Dukla Trenčín 80 

bodov,  
3. Róbert Glajza ŽP Šport Podbrezová 78 bodov. 
Muži - do 23 rokov :  
1. Róbert Bachratý Slávia Športová škola Trenčín 90 bodov, 
2. Michal Plesník Kellys Piešťany 84 bodov,  
3. Štefan Gajdošík ŽP Šport Podbrezová 74 bodov. 

www.tn.mesto.sk 
 
Na vyhodnotení najlepších športovcom Slovenskej asociá-

cie v kulturistike a silového trojboja dňa 10. januára 2006 
v Bánovciach n/B. za rok 2005 sa stal kulturista Igor Kočiš. 
Dvadsaťdeväťročný Košičan reprezentujúci Armádny športo-
vý klub Dukla Trenčín sa stal v čínskom Šanghaji štvrtý raz 
majstrom sveta v kategórii do 70 kg a na 7. svetových hrách v 
neolympijských športoch v nemeckom Duisburgu si vybojoval 
striebro v hmotnosti do 75 kg. 

www/tn.mesto.sk 
 
Na slávnostnom odovzdávaní ocenení o najlepšieho 

armádneho športovca Slovenskej republiky v Dome Kultúry v 
Banskej Bystrici dňa 11. januára 2006 za účasti ministra 
obrany Slovenskej republiky Juraja Lišku vyhlásili najlepších 
športovcov za rok 2005. vodného slalomára Alexandra Slaf-
kovského, ktorý na ME do 23 rokov získal bronz v C1 mužov.  
Olympijské športy : 
1. Elena Kaliská, vodná slalomárka z Armádneho športového 

klubu Dukla Banská Bystrica, 
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2. Milan Kubáň - Marián Olejník, vodní slalomári z Armád-
neho športového klubu Dukla Banská Bystrica,  

3. Martin Tešovič, vzpierač z Armádneho športového klubu 
Dukla Trenčín,  

4. Ďalší ocenení (bez poradia) :  
Peter Cibák, vodný slalomár z Armádneho športového klu-
bu Dukla Banská Bystrica,  
Jozef Gönci, športový strelec z Armádneho športového 
klubu Dukla Banská Bystrica,  
Mikuláš Konopka, ľahký atlét z Armádneho športového 
klubu Dukla Banská Bystrica,  
Peter Korčok,  atlét z Armádneho športového klubu Dukla 
Banská Bystrica,  
Michal Martikán,  vodný slalomár z Armádneho športového 
klubu Dukla Banská Bystrica,  
Alexander Slafkovský, vodný slalomár z Armádneho špor-
tového klubu Dukla Banská Bystrica,  
Ján Šajbidor, vodný slalomár z Armádneho športového klu-
bu Dukla Banská Bystrica,  

Neolympijské športy : 
1. Igor Kočiš, kulturista z Armádneho športového klubu Dukla 

Trenčín, 
2. Janka Purdjaková, kulturistka z Armádneho športového klu-

bu Dukla Trenčín,  
3. Ján Šutek - Štefan Grega, vodní zjazdári z Armádneho špor-

tového klubu Dukla Banská Bystrica, 
4. Ďalší ocenení (bez poradia) :  

Klaudio Farmadín, karatista z Armádneho športového klubu 
Dukla Banská Bystrica, 
Ján Gregor, džudista z Armádneho športového klubu Dukla 
Banská Bystrica, 
Štefan Havlík,  kulturista z Armádneho športového klubu 
Dukla Trenčín, 
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Marián Jung, vodný motorista z Armádneho športového 
klubu Dukla Banská Bystrica, 
Peter Pelach, športový strelec z Armádneho športového klu-
bu Dukla Banská Bystrica, 
Peter Šoška - Ľuboš Šoška, vodní zjazdári z Armádneho 
športového klubu Dukla Banská Bystrica. 

Kategória Juniorov : 
1. Alexander Slafkovský, vodný slalomár z Armádneho špor-

tového klubu Dukla Banská Bystrica, 
2. Ďalší ocenení (bez poradia) :  

Michal Blažek, ľahký atlét  (z Armádneho športového klubu 
Dukla Banská Bystrica, 
Branislav Zachar, triatlonista a cyklista z Armádneho špor-
tového klubu Dukla Trenčín. 
www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 14. januára 2006 sa uskutočnil vo Svinnej 2. ročník 

žiackeho futbalového turnaja, ktorého sa zúčastnili futbalové 
družstvá zo Skalky n/V., Hornej Súče, Podolia, Dubodiela, 
Pobedima, AS Trenčín B. Systém turnaja, že  každý hral s 
každým zaručoval vyrovnanú súťaž, čo sa v závere aj potvr-
dilo. Dá sa hovoriť aj o talentoch v jednotlivých žiackych 
mužstvách, len treba ich nájsť a tvrdo s nimi pracovať. Na 
prvom mieste skončilo družstvo žiakov z Hornej Súče pred 
družstvami z Pobedima a  AS Trenčín B. Na tomto turnaji pa-
dol „okrúhly“ 80. gól, ktorého autorom bol Róbert Kováčik z 
AS Trenčín B. Najlepším klubom a jednotlivcom ceny odo-
vzdali predseda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. 
Štefan Kolárik, sekretár zväzu Ján Žitňan. 

Trenčianske noviny 16.01.2006 
 
V nedeľu 15. januára 2006 sa v mestskej športovej hale v 

Trenčíne na Sihoti uskutočnil 7. ročník halového turnaja - 
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Memoriál Karola Borhyho vo futbale. V dvoch skupinách sa 
celkovo predstavilo týchto osem účastníkov. Vo finále sa stret-
li  družstvá AS Trenčín a Lednické Rovne, ktoré skončilo 
víťazstvom družstva Lednické Rovne 12:7. Na treťom mieste 
skončilo družstvo AFC Nové Mesto n/Váhom. Za najlepšieho 
brankára turnaja bol vyhodnotený A. Šlesár (TTS Trenčín 
„A“), a najlepším strelcom so 7 gólmi sa stal M. Luhový z 
Led. Rovní. Víťaznú trofej odovzdala kapitánovi Lednických 
Rovní pani Anna Žitňanová, dcéra Karola Borhyho. O dobrú 
organizáciu tohto turnaja sa zaslúžili zanietení funkcionári 
TTS - Mária Supeková, František Koronczi, Tibor Rihošek, 
Miroslav Čemez a ďalší zanietenci.  

Trenčianske noviny 16.01.2006  
Pomocná evidencia 26/1/06 
 
Úradujúci juniorský majster Európy v cyklokrose Róbert 

Gavenda zo ŽP Šport Podbrezová zvíťazil dňa 15. januára 
2006 v súťaži juniorov v rámci 9. kola Svetového pohára vo 
francúzskom meste Lievin. Sedemnásťročný slovenský repre-
zentant triumfoval s päť sekundovým náskokom pred Boyom 
van Poppelom z Holandska. Tretí v cieli Cristian Cominelli 
mal na víťaza stratu 30 sekúnd. V súťaži mužov v kategórii 
elite triumfoval Belgičan Sven Nijs pred Francúzmi Moureym 
a Gadretom. Najlepší z tria slovenských cyklokrosárov sa maj-
ster Slovenskej republiky Milan Barényi umiestnil na 34. 
mieste. 

Sme 16.01.2006 
 
Víťazom 9. ročníka zimného futbalového turnaja „Stretko“ 

dňa 21. januára 2006 sa stali hráči Drietomy, ktorí tak obhájili 
majstrovský titul z uplynulého ročníka. O vynikajúcu atmo-
sféru jednotlivých stretnutí sa pričinili manželky, dievčatá, 
priatelia a ďalší, ktorí vedno vytvorili skvelú divácku kulisu. 
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Druhé miesto obsadilo družstvo zo Soblahova a tretie miesto 
hráči z Orechového. Na ďalších miestach skončili družstvá - 
Manželáci, Obhajcovia Trenčín, Notre Dame Trenčín, Zla-
tovce a poslední Posledná nádej Trenčín. Hlavným cieľom 
vždy bolo a bude športové vyžitie sa, ale taktiež aj vytvorenie 
priestoru pre medzistretkovú spoluprácu, vzájomné spoznanie 
a povzbudzovanie sa vo viere. Najmladším hráčom uplynu-
lého ročníka bol 13-ročný D. Rajský z družstva Notre Dame 
Trenčín a najstarším 51-ročný P. Škrovánek z družstva Pos-
ledná nádej Trenčín. Za najlepšieho brankára vyhodnotili M. 
Pašku z družstva Manželáci. Najúspešnejšími strelcami gólov 
sa stali V. Ješko z družstva Manželáci a T. Chochlík z druž-
stva Drietoma - ktorí zaznamenali zhodne po sedem gólov. 

Trenčianske noviny 23.01.2006  
Pomocná evidencia 34/1/06 
 

Na turnaji Grand Prix Croatia v Záhrebe 
opäť úspešne reprezentoval Slovensko a 
mesto Trenčín trenčiansky karatista z Karate  
klubu Európa Trenčín Alexander Matečný 
(zverenec trénera Branislava Zubričaňáka) 
si vybojoval v sobotu  21. januára 2006 prvé 
miesto v kategórii kata – kadeti.  

www/t.mesto.sk 
Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia 54/06 
 
Základná škola Zlín a Sokol Želechovice, v spolupráci 

s Futbalovým clubom Tescoma Zlín boli organizátormi 12. 
ročníka halového turnaja žiakov vo futbale o Memoriál Honzu 
Plachého. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín a tren-
čiansky región reprezentovali žiaci Futbalový klub SOS TTS 
Trenčín, ktorí sa prebojovali až do finále, kde zdolali družstvo 
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Zlína a stali sa tak konečnými víťazmi celého tohto medzi-
národného turnaja. Za najlepšieho strelca turnaja bol vyhlá-
sený Martin Viedenský z TTS Trenčín a za najlepšieho 
brankára turnaja bol vyhodnotená brankár TTS Trenčín Filip 
Friedl. 

Trenčianske noviny 23.01.2006 
Pomocná evidencia 36/2/06 
 
Dňa 21. januára 2006 v Strednom odbornom učilišti želez-

ničnom v Trenčíne sa uskutočnila konferencia Oblastného 
futbalového zväzu Trenčín, ktorý zastrešuje futbalové oddiely 
a futbalové kluby z okresov Trenčín, Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava. Na rokovanie tejto konferencie, v ktorej sa hod-
notilo obdobie činnosti za roky 2002-2006, bolo pozvaných 99 
delegátov s hlasom rozhodujúcim a 26 hostí. Konferencie sa 
nakoniec zúčastnilo 66 delegátov, čo predstavuje 66,6%. 
Konferenciu viedol člen výkonného výboru Ing. František 
Masár. Medzi účastníkov zavítali aj mnohí hostia - predseda 
Oblastného futbalového zväzu Trnava Alexander Schmidt, 
predseda Oblastného futbalového zväzu z Považskej Bystrice 
Eduard Chalmovianský, člen Rady Slovenského futbalového 
zväzu Jaroslav Jambor, výkonný tajomník Krajského športo-
vého centra v Trenčíne Marián Ondruška a ďalší. Po schvá-
lení rokovacieho, volebného a celkového programu konfe-
rencie, ako aj voľbe pracovných komisií a predsedníctva pred-
niesol predseda Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. 
Štefan Kolárik veľmi výstižnú a precízne spracovanú správu 
o činnosti za uplynulé štyri hodnotiace roky. Pri príležitosti 
hodnotiacej konferencie boli zaslúžilým a obetavým funk-
cionárom, ktorí pre futbal odviedli kus zodpovednej roboty 
odovzdané čestné uznania a poháre. Konkrétne boli udelené 
týmto funkcionárom : Rudolfovi Benákovi z Potvoríc, Mariá-
novi Sládekovi z Beckova, Ignácovi Lazarovi z Trenčianskych 
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Teplíc, Petrovi Oravcovi z Veľkých Bieroviec, Františkovi 
Kováčovi z Veľkej Hradnej, Milanovi Praženec z Trenčian-
skeho  Jastrabia, Miroslavovi Neboháčovi z Lubiny, Mirosla-
vovi Izraelovi zo Soblahova, Františkovi Arbetovi, Pavlovi 
Peterkovi z Častkoviec a Jánovi Filkovi z Vrboviec. Minútou 
ticha si delegáti a hostia konferencie uctili tragicky zomrelých 
vojakov pri návrate zo svojho pôsobenia v Kosove v misii 
KFOR. V závere rokovania konferencie sa uskutočnili voľby 
najvyšších orgánov. Do funkcie predsedu bol jednohlasne 
zvolený jediný kandidát - Ing. Štefan Kolárik. Do výkonného 
výboru boli zvolení - Ing. Štefan Kolárik predseda, Ing. Ján 
Lipták, Ing. Jozef Trstenský, Ing. Pavol Horeš, Ing. František 
Masár, Miroslav Machaj a Ján Miklovič. Do novozvolenej 
Rady Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne boli zvolení - 
Ing. Štefan Kolárik, M. Barinka, J. Hromník, M. Koníček, I. 
Bečár, J. Kadák, J. Tunega, D. Šimovec, S. Luštík, J. Herák, I. 
Gróf, J. Trebatický, J. Burza, P. Halabrín a B. Belák. Do 
funkcie predsedu Revíznej komisie Oblastného futbalového 
zväzu v Trenčíne bol zvolený Ing. Milan Bača. Za členov do 
Rady Západoslovenského futbalového zväzu boli za Oblastný 
futbalový zväz v Trenčíne zvolení - Ing. Štefan Kolárik a Ing. 
Jozef Trstenský. Do delegácie na rokovanie konferencie 
Západoslovenského futbalového zväzu boli schválení - Ing. 
Štefan Kolárik, Ing. Jozef Trstenský, Mgr. Róbert Rybníček, 
Mgr. Jozef Pecho a Ing. František Masár.  

Trenčianske noviny 23.01.2006 
 
Dňa 21. januára 2006 sa v športovej hale v Trenčíne usku-

točnil medzinárodný futbalový turnaj žiakov, ktorý usporiadali 
rodičia futbalistov AS Trenčín, ročník narodenia 1996. Na 
tomto turnaji sa okrem domácich futbalových nádejí AS Tren-
čín „A“ a „B“ zúčastnili družstvá Dubnice n./Váhom, Novej 
Dubnice, Prievidze a minuloročný víťaz Žilina zo Slovenska. 
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Z Českej republiky sa zúčastnili družstvá Drnovice, Zlín a 
Šardice a družstvo z Talianska Terradura Duecarrare. Sláv-
nostné zahájenie turnaja uviedol manažér mládeže AS Trenčín 
Pavol Cobori a vedúci mužstva AS Trenčín „96“ Mgr. Mi-
roslav Priehoda. Po spoločnom vzdaním úcty minútou ticha k 
tragickej udalosti a obetiam leteckého nešťastia vojakom Oz-
brojených síl Slovenskej republiky sa rozbehli boje v zá-
kladných skupinách. Treba povedať, že nikto – nikomu nič 
nedaroval a tak to boli súboje dramatické a na veľmi vysokej 
úrovni k čomu prispeli všetky mužstvá svojou kvalitou. Sys-
tém turnaja rozdelil družstvá do dvoch skupín. Po odohraní 
základnej časti v skupinách hrali družstvá o celkové umiest-
nenie podľa umiestnenia v skupine. Celkové prvenstvo si 
vybojovali futbalisti z HFK Prievidza pred futbalistami zo 
Zlína a AS Trenčín „A“. Trenčianske AS Trenčín „B“ skon-
čilo na poslednom 10. mieste. Najlepším strelcom turnaja s 5 
gólmi sa stal René Kotrík z HFK Prievidza. Najlepším hráčom 
mužstva AS Trenčín “B“ sa stal Róbert Hladdký a v mužstve 
AS Trenčín „A“ to bol Marek Zušťák. 

Trenčianske noviny 31.01.2006  
Pomocná evidencia 48/2/06 
 
Vynikajúci výkon podala na medzinárodnom turnaji v ka-

rate v chorvátskej metropole Zágrebe dňa 21. januára 2006 v 
kategórii kumite do 57 kg Dagmar Kubinská, keď získala 
tretie miesto a tým aj bronzovú medailu.  

Trenčianske noviny 30.01.2006  
Pomocná evidencia 42/3/06 
 
V športovej hale na Ostrove v Trenčíne sa konal v sobotu 

21. januára 2006  celoslovenský turnaj starších žiakov v bed-
mintone. Ovocie cieľavedomej dlhodobej práce zbieral najmä 
Bedmintonový oddiel MI Trenčín, ktorý má svoju základňu v 
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Základnej škole Trenčín, Kubranská ulica sa pripravili jeho 
členovia veľmi dôkladne až tak, že boli opäť s prevahou naj-
lepší, keď z ôsmich možných získali osem zlatých medailí. V 
dvojhre dievčat v poradí Veronika Jariabková, Ivana Gajdo-
šíková a Petra Plesníková získali prvé tri miesta. V štvorhre 
chlapcov najlepšia umiestnenia získali Martin Bočák, Richard 
Janáč, Lukáš Hulín a Tomáš Ondrovič. V miešanej štvrohre 
získali prvé dve miesta Lukáš Hulín s Petrou Plesníkovou a 
Richard Janáč s Veronikou Jariabkovou. Dievčenská štvorhra 
sa stala tiež súčasťou zlatej žatvy, keď prvenstvo získala 
dvojica Ivana Gajdošíková s Petrou Plesníkovou. Aj ôsma zla-
tá medaila zostala v Trenčíne, keď víťazom dvojhry chlapcov 
sa stal Martin Petrík. Úroveň bedmintonu neustále rastie a v 
európskom merítku sa stáva čoraz významnejším a sledova-
nejším športovým odvetvím. O to viac tešia úspechy trenčian-
skych bedmintonistov. Pri vynikajúcej práci vo všetkých troch 
oddieloch treba predsa len vyzdvihnúť jedinečné úspechy 
Bedmintonového klubu MI Trenčín a jeho význam pre prezen-
táciu celoslovenskej úroveň bedmintonu. Jeho činnosť pod-
poruje cez grantový program aj Mesto Trenčín. Že sa táto 
pomoc vypláca dokazujú vynikajúce výsledky, na ktoré sú 
hrdí nielen členovia a vedenie klubu, ale i celá trenčianska 
športová verejnosť je potešená úspechmi na vysokej športovej 
a spoločenskej úrovni. Naše mesto má o dôstojnú medzi-
národnú reprezentáciu v tomto športovom odvetví pre budúc-
nosť postarané.  

Trenčianske noviny 30.01.2006  
Pomocná evidencia 48/1/06 

 
Robovi Gavendovi sa podarilo zavŕšiť úspešné ťaženie vo 

Svetovom pohári juniorov na záverečných pretekoch päť-
dielneho seriálu v holandskom meste Hoogerheide dňa 22. ja-
nuára 2006, keď obsadil 6. miesto, čím získal aj celkové 
víťazstvo vo Svetovom pohári so ziskom 260 bodov. Pre-
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konal svojho najvážnej-
šieho konkurenta z 
Belgicka Toma Meeu-
sena o celých 49 bodov. 
Okrem už spomenutého 
víťazstva vo Svetovom 
pohári, je Robo Ga-
venda aj aktuálnym 
majstrom Európy vo 
svojej kategórii, ktorým 

sa stal ešte v novembri 2005. 
Konečné poradie Svetového pohára juniorov po 5 pretekoch : 
1. Róbert Gavenda - Slovenská republika 260 bodov; 
2. Tom Meeusen - Belgicko 211 bodov; 
3. Boy van Poppel - Holandsko 176 bodov; 

www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 22. januára 2006 dosiahol významného úspechu na 

majstrovstvách v skialpinizme usporiadanej pod hlavičkou 
Slovenskej skialpinistickej asociácie vo Veľkej Fatre tren-
čiansky skialpinista Branislav Kacina z Climberg Sport Team 
Trenčín, keď skončil na treťom mieste. 

www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 28. januára 2006 sa uskutočnilo v Zlatých Moravciach 

vyhodnotenie najlepších futbalistov tretej ligy Západoslo-
venského futbalového zväzu. Medzi hosťami nechýbali gene-
rálny manažér Slovenského futbalového zväzu Dušan Tittel, 
športový riaditeľ Slovenského futbalového zväzu Vladimír 
Wänke. Ceny najlepším jedenástim futbalistom tretej ligy 
odovzdával predseda Západoslovenského futbalového zväzu 
Štefan Sapár, podpredseda Ing. Ján Lipták a predseda tré-
nersko-metodickej komisie Jaroslav Jambor. V najlepšej jede-
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nástke futbalistov bol aj Trenčan, brankár Miloš Volešák hra-
júci za Nové Mesto nad Váhom.  

Trenčianske noviny 31.01.2006  
Pomocná evidencia 49/1/06 
 
Najúspešnejšími klubmi na tohtoročných majstrovstvách 

Slovenska v zápasení voľným a grécko-rímskym štýlom sa 
stali v Trenčíne borci Lokomotívy Košice a Zápasnícky klub 
Gabčíkovo. V sobotňajšej časti šampionátu, ktorý sa uskutoč-
nil v Trenčíne v dňoch 4. a  5. februára 2006, sa predstavilo na 
žinenkách 73 voľno-
štýliarov z 13 klubov. 
V hodnotení druž-
stiev obhájila prven-
stvo z vlaňajška Lo-
komotíva Košice pred 
Dunajplavbou Bratis-
lava. Pretekári oboch 
klubov spolu s Du-
klou Trenčín získali 
po dvoch tituloch. Na 
súťaži sa predstavila takmer kompletná slovenská špička a 
podľa očakávania sa presadili najmä skúsení reprezentanti. 
Tituly spred roka sa podarilo obhájiť trojici Daniel Dancák 
(do 74 kg), Peter Lapšanský (do 84 kg) a Peter Pecha (do 
120 kg). V nedeľu sa rozdávali medailové sady v grécko-
rímskom štýle a ani medzi klasikmi nedošlo k výraznejším 
prekvapeniam. V konkurencii 43 zápasníkov z deviatich 
klubov tituly obhájili Bohuslav Piskor (do 60 kg) a Roman 
Meduna (do 96 kg). Výsledky súťaží : 
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B) voľný štýl : 
- do 55 kg : 1. Miroslav Ondrejkovič (Dunajplavba 

Bratislava), 2. Richard Hudec (Lokomotíva Košice),  
3. Jaroslav Bahníček (Baník Prievidza), 

- do 60 kg : 1. Bohumil Piskor (Vihorlat Snina), 2. Ró-
bert Pavelek (Bánovce nad Bebravou), 3. Marek Okoš 
(Lok. Košice),  

- do 66 kg : 1. Andrej Fašánek (Dunajplavba Bra-
tislava), 2. Marián Nagy (ZK Gabčíkovo) 3. Tomáš 
Jedlička (Lok. Košice),  

- do 74 kg : 1. Daniel Dancák (Lokomotíva Košice), 2. 
Attila Nagy (Gabčíkovo), 3. Miroslav Vojkovič (Du-
najplavba Bratislava), 

- do 84 kg : 1. Peter Lapšanský (AŠK Dukla Trenčín),              
2. Jaroslav Novák (Lokomotíva Košice), 3. Jaroslav 
Benko (Dukla Trenčín), 

- do 96 kg : 1. Gerald Tokár (Lokomotíva Košice), 2. 
Norbert  Bödor, 3. Marek Vereš (obaja AC Nitra), 

- do 120 kg : 1. Peter Pecha (AŠK Dukla Trenčín), 2. 
Ondrej Pecha (Dunajplavba Bratislava), 3. Michal 
Geralský (Lok. Košice). 

Hodnotenie družstiev : 1. Lokomotíva Košice 46, 2. 
Dunajplavba Bratislava 30, 3. Vihorlat Snina 20 

B) grécko-rímsky  štýl : 
- do 55 kg : 1. Jaroslav Bahníček (Baník Prievidza), 2. 

Mário Soós, 3. Tamás Bognár (obaja ZK Gabčíkovo), 
- do 60 kg : 1. Bohuslav Piskor (Vihorlat Snina), 2. 

Michal Radnóti (Rimavská Sobota), 3. Attila Kocskás 
(Gabčíkovo), 

- do 66 kg : 1. Marián Nagy (Gabčíkovo), 2. Tomáš 
Válek (AŠK Dukla Trenčín, 3. Rudolf Abrahám (Du-
najská Streda), 

- do 74 kg : 1. Attila Varga (Komárno), 2. Attila Nagy,   
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- 3. Alexander Takács (obaja Gabčíkovo), 
- do 84 kg : 1. Attila Bátky, 2. Marián Mihalik (obaja 

Dukla Trenčín), 3. Attila Lakatos (Komárno), 
- do 96 kg : 1. Roman Meduna, 2. Csaba Farkas (obaja 

Dukla Trenčín), 3. Attila Végh (Gabčíkovo), 
- do 120 kg : 1. Filip Köszeghy (Trenčín), 2. Tomáš 

Karika, 3. Ivan Farkas (obaja Gabčíkovo). 
Hodnotenie družstiev : 1. ZK Gabčíkovo 54, 2. AŠK 
Dukla Trenčín 44, 3. ZK Komárno 12 

www/tn.mesto.sk 
Pomocná evidencia 62/1/06 
 
Dňa 5. februára 2006 v bratislavskej hale Elán sa solídnymi 

výkonmi prezentovali viacerí slovenskí atléti. V rámci halo-
vého šampionátu Moravy a Sliezska zvíťazil Jozef Repčík zo 
Slávie Športová škola Trenčín v behu na 400 m časom 49,35 
sekundy.  

www.tn.mesto.sk 
 
Na Malej cene Slovenského národného povstania v kraso-

korčuľovaní v Banskej Bystrici dňa 5. februára 2006 po ús-
pešnom ukončení krátkeho programu a voľnej jazdy zvíťazil 
v kategórii juniorov Peter Hebr z Telovýchovnej jednoty 
Dukla Trenčín. 

www/tn.mesto.sk 
 
V dňoch 8. až 10. februára 2006 bol zimný štadión v Tren-

číne miestom sústredenia hokejových olympionikov Sloven-
ska. Zúčastnili sa na ňom hráči – brankár Ján Lašák, obranca 
Martin Štrbák a útočníci Ľuboš Bartečko a Richard Kapuš pod 
vedením trénera Františka Hossu. Asistovali trenčianski  
hokejisti Dukly Trenčín. 

Trenčianske noviny 06.02.2006 
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Pomocná evidencia 54/5/06 
 
Dňa 9. februára 2006 odcestovali cestní cyklisti kontinen-

tálneho družstva Armádneho športového klubu Dukla Trenčín 
do Egypta, kde po krátkom sústredení absolvujú v dňoch 11. 
až 19. februára 2006 tradičné medzinárodné preteky Okolo 
Egypta, pozostávajúce zo 7 etáp. Na pretekoch pod vedením 
trénera Vendelína Kvetana sa zúčastňuje šestica cyklistov 
Maroš Kováč, Ján Šipeky, Jakub Slotta Pavol Polievka, Patrik 
Tybora a Roman Broniš. 

Sme 09.02.2006 
 
V nedeľu 12. februára 2006 sa v športovej hale vo Svinnej 

uskutočnil tretí ročník halového turnaja vo futbale mládeže - 
starších dorastencov. Na podujatí sa zúčastnilo šesť doraste-
neckých družstiev – Klas Kočovce, Slovan Zamarovce, OFK 
Čachtice, Slovana Dolná Súča, Inovec Trenčianske Jastrabie a 
AS Trenčín „C“. Jednotlivé zápolenia rozhodovali Ježík, Gaj-
dúšek a Burian. Víťazom sa stalo družstvo AS Trenčín pred 
družstvom Klas Kočovce a OFK Čachtice. Turnaj priniesol 
zdravú konfrontáciu síl, veľmi dobrú organizačnú i športovú 
úroveň. Na palubovke športovej haly sa objavilo niekoľko 
skutočne futbalovo nadaných hráčov, ktorých sledovali pred-
seda trenérsko-metodickej komisie Západoslovenského futba-
lového zväzu Jaroslav Jambor a predseda trenérsko-meto-
dickej komisie Oblastného futbalového zväzu Tibor Grófik. 
Za najlepšieho strelca bol vyhodnotený po rozstrele z Mazá-
ňom hráč Kočoviec - Tomáš Roško, autor 10 gólov. Za naj-
lepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený Peter Mazáň (AS 
Trenčín „C“) a brankárom Juraj Motola z Kočoviec. Vyhod-
notenie turnaja a odovzdanie cien vykonali predseda Oblast-
ného futbalového zväzu Ing. Štefan Kolárik, sekretár Ján 
Žitňan. 
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Trenčianske noviny 20.02.2006  
 
Na rokovaní Výkonného výboru Slovenského zväzu vzpie-

rania v Trenčíne dňa 14. februára 2006 bola schválená nomi-
nácia na prvé európske šampionáty v roku 2006. Do rakús-
keho Bischofshofenu od 16. do 19. marca 2006 pre nádeje do 
23 rokov schválili päticu mužov – Richard Tkáč, Jiří Žejdlík, 
Milan Korysta, Michal Beláň, Michal Palkovič a do súťaže 
žien Martu Žiarovú. V predbežnej nominácii na majstrovstvá 
Európy mužov a žien, ktoré sa uskutočnia v dňoch 26. apríla 
až 7. mája 2006 v poľskom meste Wladislawovo päticu repre-
zentantov – Jiří Žejdlík (do 69 kg), Miroslav Janíček, Pavol 
Svrček (obaja do 77 kg), Viktor Gumán (do 85 kg) a Martin 
Tešovič (do 105 kg.). Okrem iného schválili aj niektoré zaují-
mavé prestupy – Ondrej  Kutlík z Vojenský športový klub Du-
kla Trenčín do Telovýchovnej jednoty Luke Trenčín, Rudolf 
Lukáč z Diana Orol Ružomberok do Telovýchovnej jednoty 
Luke Trenčín, Ján Labák z Ružomberka do Vzpieračského 
Krásno nad Kysucou, Michal Beláň z Dukly Trenčín do 
Vojenského športového klubu Dukla Trenčín.  

Sme 15.02.2006 
 
Dňa 15. februára 2006 za-

hrali hokejisti Slovenska svoj 
prvý zápas na Olympijských 
hrách v Turíne s družstvom 
Ruska. I napriek tomu, že súpe-
ri Slovenska boli v tomto zá-
pase favoritmi, odhodlanie Slo-
vákov bolo nedať si ľahko svo-
ju kožu v tomto športovom sú-
boji. Priebeh zápasu konštato-
vanie potvrdzoval. Už od prvej 
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minúty zápasu slovenskí hokejisti zatlačili súpera do jeho 
obrannej tretiny. Už po necelej minúte hry vysunul Višňovský 
za chrbát ruskej obrany Mariána Hossu, ktorý po faule An-
dreja Markova nedokázal presne zakončiť. Nasledujúca presi-
lová hra pomohla zverencom trénera Františka Hossu dostať 
sa na koňa. V 8. min. sa dostali do prečíslenia na opačnej stra-
ne Kovaľov s Dacjukom, ale strelu prvého menovaného Budaj 
zneškodnil. O pár sekúnd na to založil krížnou prihrávkou na 
útočnú modrú čiaru obranca Suchý, ktorý našiel Mariána Hos-
su. Odchovanec trenčianskej Dukly uvoľnil medzi dvoma 
obrancami Demitru a ten v 10. min strelou pod hornú žŕdku 
nedal brankárovi súpera Bryzgalovi šancu a bolo 1:0. Rusi sa s 
pribúdajúcim časom tlačili viac pred slovenského brankára a 
už 53 sekúnd po presnom zásahu nového kapitána výberu Slo-
venska zasunul strieľanú prihrávku Daniela Markova za brán-
kovú čiaru slovenského brankára útočník súpera Dacjuk a bolo 
1:1. Slovenský brankár Budaj nemal šancu ani v 13. min, keď 
Kovaľčuk našiel medzi kruhmi Kovaľova a ten poslal Rusov 
do vedenia na 1:2. Oba tímy predvádzali vynikajúci hokej vo 
vysokom tempe. V 22. min podržal spoluhráčov po krížnej 
prihrávke a následnej šanci Sušinského brankár Budaj. O štyri 
minúty na to fauloval Zedníka Kasparaitis a Višňovský už po 
šestnástich sekundách početnej výhody hráčov aj s pomocou 
ľavej žŕdky brány vyrovnal na 2:2. Slovensko mohol poslať do 
vedenia mladík Svatoš, no puk pri samostatnom nájazde ne-
pretlačil pomedzi betóny Bryzgalova. V polovici stretnutia se-
del na trestnej lavici Meszároš iba deväť sekúnd, keď Ovečkin 
tečoval strelu Gončara od modrej čiary a poslal svoj tím po 
druhý raz do vedenia. V 34. min dorazil Chárovu strelu za 
Bryzgalova Bondra na 3:3. Tri minúty pred druhou sirénou 
unikli v oslabení Marián Hossa s Demitrom, no strelec prvého 
gólu na brankára Ruska nevyzrel. V závere druhej dvadsať-
minútovky malo Slovensko 59 sekúnd trvajúcu presilovku päť 
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na tri, ale Hossovci ju nezahrali dobre a bránku súpera ani raz 
neohrozili. V záverečnej tretine oba tímy svoj výkon ešte vys-
tupňovali, aby strhli na svoju stranu víťazstvo. V 47. min 
potiahol Kapuš puk v pozícii falošného krídla, prenechal puk 
Bondrovi, ale puk z jeho hokejky letel mimo. O dve minúty na 
to sa predviedol Šatan, ktorý sám zamestnal celú obranu súpe-
ra. Faulovaný však už nedokázal prehodiť puk ponad položený 
betón Bryzgalova. V záverečnej desaťminútovke sa predviedol 
niekoľkými istými zákrokmi Budaj a v závere prišli veľké 
chvíle Mariána Gáboríka. V 57. min zobral puk pred vlastnou 
bránkou a po prieniku v pozícii pravého krídla našiel medzeru 
pod vyrážačkou ruského golmana - 4:3. O tri minúty na to 
necelých tridsať sekúnd pred koncom stretnutia opäť Gáborík 
definitívne rozhodol, keď z Rusov urobil štatistov na ľavom 
krídle a Bryzgalovova lapačka bola príliš pomalá a bolo 5:3. 
A tak po dlhom čase vyhralo slovenské hokejové družstvo nad 
Ruskom. 

Vlastné poznámky 
 
Čakanie na prvú slovenskú medailu zo zimných olympij-

ských hier v Turíne v ére samostat-
nosti Slovenskej republiky sa napl-
nilo. Postaral sa o ňu na svahoch 
v Bardonecchii 24-ročný Žilinčan 
Radoslav Židek v snoubordkrose. 
Zverenec našej bývalej úspešnej 
snoubordistky Jany Šeďovej bol po 
prvej kvalifikačnej jazde beznádejne 
posledný, no potom sa začal posúvať 
hore. Deviatym miestom sa len tak-
tak kvalifikoval do osemfinále, ale v 
ňom sa mu už darilo. Z prvého mies-
ta postúpil do štvrťfinále i semifinále 
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a i vo finále do polovice trate viedol. Až potom urobil maličkú 
chybu, čo stačilo skúsenému Američanovi Sethovi Wes-
cottovi na to, aby ho predstihol. „Počkal na to, kým spomalím, 
čo hneď využil. Rozhodlo možno pol metra, ale nevadí, aj 
striebro je nádherné. Veď doteraz som sa medzi finálovú 
štvorku ani raz nezmestil. Až tu, na olympiáde,“ povedal Ra-
doslav Židek, ktorého maximom boli zatiaľ dve piate miesta 
vo Svetovom pohári. 

Sme 17.02.2006 
 
V nedeľu 12. februára 2006 sa v športovej hale vo Svinnej 

uskutočnil tretí ročník halového turnaja vo futbale mládeže - 
starších dorastencov. Na podujatí sa zúčastnilo šesť doraste-
neckých družstiev – Klas Kočovce, Slovan Zamarovce, OFK 
Čachtice, Slovana Dolná Súča, Inovec Trenčianske Jastrabie a 
AS Trenčín „C“. Jednotlivé zápolenia rozhodovali Ježík, 
Gajdúšek a Burian. Víťazom sa stalo družstvo AS Trenčín 
pred družstvom Klas Kočovce a OFK Čachtice. Turnaj prinie-
sol zdravú konfrontáciu síl, veľmi dobrú organizačnú i špor-
tovú úroveň. Na palubovke športovej haly sa objavilo niekoľ-
ko skutočne futbalovo nadaných hráčov, ktorých sledovali 
predseda trenérsko-metodickej komisie Západoslovenského 
futbalového zväzu Jaroslav Jambor a predseda trenérsko-
metodickej komisie Oblastného futbalového zväzu Tibor Gró-
fik. Za najlepšieho strelca bol vyhodnotený po rozstrele z Ma-
záňom hráč Kočovie - Tomáš Roško, autor 10 gólov. Za naj-
lepšieho hráča turnaja bol vyhodnotený Peter Mazáň (AS 
Trenčín „C“) a brankárom Juraj Motola z Kočoviec. Vy-
hodnotenie turnaja a odovzdanie cien vykonali predseda 
Oblastného futbalového zväzu Ing. Štefan Kolárik, sekretár 
Ján Žitňan. 

Trenčianske noviny 20.02.2006  
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Nie je tomu dávno, keď v decembri 2005 sa pri Hokejovom 
klube Dukla Trenčín založil svojím spôsobom aj potrebný a 
vítaný - Fan klub. Jeho členská základňa postupne rastie a v 
súčasnosti má okolo 40 členov, ktorých výsostne zaujíma čin-
nosť v Hokejovom klube Dukla Trenčín. To nakoniec potvr-
dilo i spoločné stretnutie členov Fan klubu v stredu 15. fe-
bruára 2006 s vedením Hokejovom klubu Dukly Trenčín v 
čele s jeho prezidentom Róbertom Švehlom, generálnym ma-
nažérom Ivanom Piovarčim, trénerom seniorského družstva 
Milanom Hovorkom a psychológom Františkom Hálom. Hoci 
práve v čase tejto hodnotnej debaty bol na televíznej obra-
zovke hokej z olympijského turnaja v Turíne v podobe súboja 
Česká republika – Nemecko, predsa len tí najvernejší fanú-
šikovia nechýbali a zúčastnili sa skvelej výmeny názorov. 
Treba oceniť nielen prítomnosť priaznivcov priamo z Tren-
čína, ale aj z okolia, dokonca nechýbal ani zanietený fanúšik z 
Bánoviec n/Bebravou. Reč sa logický krútila len a len okolo 
hokeja a nažhavení diskutéri z Fan klubu veru poriadne vyz-
vŕtali trénera a čelných predstaviteľov hokejovej Dukly. Ho-
vorilo sa posledných výkonoch a výsledkoch Dukly, repre-
zentačnej prestávke, predsavzatiach pred blížiacim sa play-off, 
o zdravotnom stave hráčov a pod. Prezident klubu Róbert Šve-
hla otvorene priznal, že v play-off sa môže stať síce hocičo, 
ale cieľom omladeného a neskúseného kolektívu je opäť zís-
kať 4. miesto, čo znamená prejsť prvým kolom play-off a 
dostať sa čo najvyššie. Tabuľka je pomerne dosť vyrovnaná a 
aj družstvo z terajšieho ôsmeho miesta chce vyhrať a postúpiť. 
Generálny manažér Ivan Piovarči povedal, že každý klub má 
svoju určitú koncepciu a filozofiu, ale v dnešnej dobre nie je 
filozofiou Dukly, aby štyrikrát po sebe získala majstrovský 
titul. Nedá sa totižto vybudovať a udržať štyri roky mužstvo 
pohromade, nakoľko tí lepší hráči jednoducho odídu za lep-
šími podmienkami  Tí, ktorí zasa prichádzajú, je problémom 
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„kúpiť“, lebo aj táto v tejto oblasti atypická sezóna nám po-
tvrdila, že niet voľných hráčov na hokejovom trhu.  Potvr-
dzuje to skutočnosť, že veľa klubov sa trápilo s posilnením 
svojich kádrov. Preto v tejto prechodnej sezóne „varíme“ z 
toho, čo teraz máme. Preto sme si pre tento ročník postavili 
pre nás primerané a reálne ciele. Sú zápasy, ktoré sa 
jednoducho nevydaria, prehrá sa o jeden gól, možno aj preto, 
že v kádri nie je momentálne výrazný strelec. Každé mužstvo 
z prvej osmičky - okrem Dukly má totižto strelca, ktorý je v 
produktivite medzi dvanástkou najlepších. V Dukle taký 
kanonier chýba, preto kolektívnym poňatím hry a hernou 
disciplínou sa všetko nahrádza. Aj napriek tomu, je tréner 
Milan Hovorka na svoj kolektív pyšní, lebo získali cenné 
body. Aj keď chceli mať v súčasnosti podľa plánu okolo 
deväťdesiat bodov. Prehry Dukly neboli vysoké, chýbalo iba 
trošičku šťastia, aj keď na konci sa všetko hodnotí podľa 
bodového zisku... Ani jeden zápas však podľa trénerovho 
vyjadrenia mužstvo nepodcenilo a na to nemá ani právo. Myslí 
si, že každý zápas do poslednej minúty odohrali hráči naplno. 
Niektorí členovia Fan klubu pozorne sledujú vďaka internetu 
úspešnosť súčasných trenčianskych hokejistov v zahraničných 
súťažiach a ich kanadské bodovanie a sami dosť zaujímavo 
zhodnotili ich klady a zápory. Všetko nasvedčuje tomu, že 
novozaložený Fan klub Dukly je životaschopný, vykonáva 
zaujímavé aktivity nielen v prospech svojho zviditeľnenia, ale 
najmä veľa si sľubuje od výsledkov a výkonov seniorov, 
ktorých by radi videli po skončení sezóny na medailových 
miestach. Otázok a odpovedí odznelo naozaj bohato, 
priaznivci sa dozvedeli, čo chceli a získali najnovšie čerstvé 
informácie priamo z klubovej kuchyne. Reč bola aj o 
internetovej stránke Dukly, na ktorej sa objavili mnohé 
urážlivé príspevky, najmä na hlavu trénera plné vulgarizmov a 
urážok. Preto ju radšej zrušili, lebo v poslednom období 
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neplnila svoj účel a zmysel. Dá sa povedať, že toto vzájomne 
stretnutie fanúšikov s vedením klubu Dukly splnilo svoj účel a 
bolo obojstranným prínosom. Všetko nasvedčuje tomu, že 
obdobná akcia sa uskutoční aj v marci, keď už budú zápolenia 
v play-off a na pretras sa dostanú ďalšie pozoruhodné zau-
jímavosti zo života klubu a ich najvernejších priaznivcov. 

Trenčianske noviny 20.02.2006 
 
Stalo sa už tradíciou, že na Osemročnom športovom gym-

náziu v Trenčíne pravidelne na začiatku každého roka vyhod-
notia desiatku najlepších športovcov za predchádzajúci kalen-
dárny rok. Dňa 16. februára 2006 takto vyhodnotili športovcov 
za rok 2005. Tejto pocty sa za vlaňajšie skvelé výkony a 
výsledky dostalo týmto športovcom a kolektívom. V desiatke 
najúspešnejších športovcov skončili : 
1. miesto – Róbert Gavenda, cyklista za 1. miesto na maj-

strovstvách Európy juniorov v cyklokrose vo Francúzsku, 
za 9. miesto majstrovstiev sveta juniorov v cyklokrose v 
Belgicku, 59. za miesto majstrovstvách Európy juniorov na 
ceste v Rusku, účasť na majstrovstvách sveta juniorov + 
majstrovstvách Európy juniorov na horských bicykloch v 
Taliansku. 
Tréneri : Juraj Gavenda a Stanislav Ďurikovič zo Slávie 
Športová škola Trenčín. 

2. miesto - Martin Jankovec, Richard Čavojský, Lukáš 
Lengvarský, kanoisti za 4. miesto K4 500 + 6. miesto K4 
1000 majstrovstvách sveta juniorov v Maďarsku, za 7. 
miesto K4 500+ 10. miesto K4 1000 na majstrovstvách 
Európy juniorov v Bulharsku.  
Tréner: Ing. Vladimír Mrva - Slávia ŠŠ Trenčín. 

3. miesto – Volejbalové družstvo za 4. miesto na majstrov-
stvách Európy do 19 rokov v Lotyšsku, 8. miesto na maj-
strovstvách sveta do 19 r. v Alžírsku. Káder tvorili: Martin 
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Vaško, Michal Hruška, Jakub Musil, Marek Hraňo, Andrej 
Štefanov, Lukáš Diviš. 
Tréner: Mgr. Michal Bella zo Slávie Športová škola 
Trenčín. 

Ďalšie miesta v abecednom poradí - bez určenia poradia : 
Hádzanárske družstvo za 5. miesto na majstrovstvách 
Európy juniorov v Rakúsku, v reprezentačnom kádri Slo-
venskej republiky hrali Ivana Trochtová a Eva Podhradská.  
Trénerka: Zuzana Mikušová zo Štart Osemročné športové 
gymnázium v Trenčíne; 
Romana Harasníková – karatistka za 4. miesto na maj-
strovstvách sveta juniorov na Cypre, účasť na majstrov-
stvách Európy juniorov v Grécku.  
Tréner: Miroslav Ďuďák – Karate Klub Ekonóm Trenčín 
Hokejové družstvo za 7. miesto na majstrovstvách sveta do 
20 rokov v USA, v kádri reprezentovali Slovenskú republi-
ku – Juraj Liška, Andrej Sekera, Peter Ölvecký, Vladimír 
Kútny, Marek Haščák. 
Tréneri – Vladimír Hiadlovký, Július Penzéš z Hokejového 
klubu Dukla Trenčín. 
Martin Hubáček – triatlonista za 22. miesto majstrov-
stvách Európy juniorov v duatlone v Maďarsku, za 46. 
miesto na majstrovstvách Európy juniorov v triatlone v 
Grécku, za 2x1. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v 
kvadriatlone v Českej republike.  
Tréner: Mgr. Karol Moravčík - Slávia ŠŠ Trenčín. 
Jozef Hrušovský – karatista za 4. miesto na majstrovstvách 
Európy juniorov v Grécku, účasť majstrovstvách sveta 
juniorov na Cypre, víťaz Európskeho pohára v Maďarsku, 
Chorvátsku, Slovensku. 
Tréner: Branislav Zubričanák – Karate klub Európa 
Trenčín. 
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Michal Pokusa – vzpierač za 10. miesto v dvojboji na 
majstrovstvách Európy juniorov na Slovensku, 4. miesto 
dvojboj EYOD v Česku.  
Tréner: Mgr. Milan Kováč, Peter Hodulák – Armádneho 
športového klubu Dukla Trenčín. 
Milan Vašek – karatista za 4. miesto na majstrovstvách 
sveta juniorov na Cypre, účasť na majstrovstvách Európy 
juniorov v Grécku. 
Tréner: Miroslav Ďudák - KK Ekonóm Trenčín. 
Ocenenia úspešným športovcom odovzdali predseda Kraj-

ského športového centra v Trenčíne a poslanec Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Pavol Jurčík, výkonný tajomník 
Krajského športového centra v Trenčíne Marián Ondruška a 
František Koronczi a riaditeľ Osemročného športového gym-
názia v Trenčíne Mgr. Jozef Pšenka.  

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 88/1/06 
 
Pred 20-timi rokmi, vo februári 1986, zahynuli v severnej 

stene Vysokej vo Vysokých Tatrách bratia Jozef a Michal 
Vaskovci z Trenčína. Už o rok po ich tragickom skone 
zorganizovali trenčianski horolezci na ich počesť zimné 
preteky. Odvtedy sa Memoriál bratov Vaskovcov a od vtedy 
sa koná každoročne. V sobotu 18. februára 2006 vyštartovalo 
zo zamarovskej hrádze pri futbalovom ihrisku 26 pretekárov. 
Väčšina zvolila na presun po 22 kilometrovej trati lyže – 
bežky, piati sa vybrali brodiť po hlbokom snehu po vlastných. 
Za dve a pol hodiny prišiel do cieľa prišiel prvý pretekár 
Martin Vrábel z Piešťan. Najmladším účastníkom bol 12-
ročný Martin Holba a štartovali aj dve dievčatá Barbora 
Prekopová a Zuzana Sedláková. Na podujatí nechýba tradične 
ani najbližšia rodina bratov Vaskovcov. Všetci sa vždy tešia aj 
na koláče, ktoré nosí ich mama. 
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Trenčianske noviny 20.02.2006  
 
Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej 

republiky v Trenčíne patrili vyhláseniu a oceneniu športovcov 
a trénerov Oblastného športového centra v Trenčíne za rok 
2005.  
1. Kategória mládež – jednotlivci bez určenia poradia 

- Tibor Duchovný – letecký modelár z Klubu trenčian-
skych modelárov. Viacnásobný majster Trenčianskeho 
kraja v kategórii RC-V2, F3J-rádiom ovládaných vetro-
ňov, člen reprezentačného družstva Slovenskej republiky, 
vicemajster sveta z roku 2004 v Kanade. V minulom roku 
získal na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osijeku 
prvé miesto. 

- Robert Gavenda – cyklista z Telovýchovnej jednoty Slá-
via Športová škola Trenčín. Úspešný reprezentant junio-
rov Slovenskej republiky v cyklokrose. V roku 2005 
obsadil 1. miesto vo Svetovom pohári a na majstrov-
stvách Európy juniorov a 9. miesto majstrovstvách sveta 
juniorov. 

- Martin Hubáček – triatlonista, Slávia Športová škola 
Trenčín. Juniorsky reprezentant Slovenskej republiky v 
duatlone, triatlone a kvadriatlone. V roku 2005 získal 
prvenstvo na majstrovstvách sveta juniorov v kvadria-
tlone, 22. miesto juniorov v duatlone, 46. miesto maj-
strovstvách sveta juniorov v triatlone. 

- Soňa Hudecová - stolná tenistka, ŠŠS Považský cukor 
Trenčianska Teplá. Reprezentantka Slovenskej republiky 
kadetiek a junioriek, od roku 1997 je členkou extra-
ligového klubu Spartak Hlučín. V uplynulom roku obsa-
dila na majstrovstvách Európy juniorov vo štvorhre                
3. miesto a na majstrovstvách Slovenskej republiky                
1. miesto. 
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- Dagmar Kubinská - karatistka Klub Ekonóm Trenčín. 
Študentka 2. ročníka Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne.  
Juniorská reprezentantka Slovenskej republiky v karate. 
Vlani obsadila 2. miesto na majstrovstvách sveta junio-
rov, 1. miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky,  
1. miesto na Európskom pohári, 7-násobná majsterka Slo-
venskej republiky, zápolí aj v bojovom umení kumite. 
Bola víťazkou otvorených majstrovstiev Maďarska, Bel-
gicka, Nemecka, Českej republiky, 5-násobná víťazka 
Slovenského pohára. 
Tréner: Miroslav Ďuďák. 

2. Kategória mládežníckych kolektívov : 
- Hádzanársky klub Štart Trenčín, staršie dorastenky. V 

roku 2005 získali titul majstra Slovenskej republiky pod 
vedením kapitánky Zuzany Bahýlovej. Tréner : Mgr. 
Peter Sabadka. O zisk titulu sa zaslúžili tieto hráčky - B. 
Kováčiková, R. Babicová, M. Pojezdálová, L. Ran-
diaková, E. Trebichalská, M. Kovaličková, Z. Hollá, D. 
Kostercová, L. Petríková, L. Filipovičová, M. Kotešová, 
Z. Surovčíková, V. Dodávková, M. Samcová, M. 
Mačádová. 

- Futbalový klub AS Trenčín, mladší dorastenci. Pod ve-
dením trénera M. Stana, asistenta R. Jambora získali v ro-
ku 2005 prvé miesto v tabuľke a stali sa suverénnymi 
majstrami Slovenskej republiky v sezóne 2004/05. Káder 
mužstva tvorili títo hráči: D. Rožník (reprezentant Slo-
venskej republiky), M. Kováčik, S. Bango (brankári) - 
hráči v poli L. Šebek (reprezentant), R. Ujčík (re-
prezentant), J. Hrudík, M. Verchola, J. Kúdela, M. 
Bilišňanský, M. Kleščík, P. Čogley, L. Gálik, M. Vargic, 
D. Sýkora, I. Belica, R. Gergel, L. Varga, M. Molnár, M. 
Gál, M. Gieci, M. Tuschel, L. Žák, F. Hlohovský, J. 
Sidor. 
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3. Kategória jednotlivcov – dospelí : 
- Igor Kočiš – kulturista, Armádny športový klub Dukla 

Trenčín. V roku 2005 získal na majstrovstvách sveta prvé 
miesto, druhé miesto na Svetových hrách do 70 kg. Je 
štvornásobný majster sveta.  

- Jana Purdjaková – kulturistka, Armádny športový klub 
Dukla Trenčín. V roku 2005 získala na majstrovstvách 
sveta do 57 kg prvé miesto. Je trojnásobnou majsterkou 
sveta.  

- Martin Tešovič – vzpierač, Armádny športový klub 
Dukla Trenčín. V roku 2005 obsadil trikrát tretie miesto 
na majstrovstvách sveta do 150 kg. Je trojnásobný 
majster sveta, majster rakúskej a španielskej ligy. 

4. Kategória kolektívov – dospelých : 
- Športový tenisový klub TCT SAKI Trenčianske Teplice. 

Vlani na majstrovstvách Európy klubových družstiev 
obsadili Tepličanky 3. miesto. Družstvo tenistiek pôso-
bilo v zložení: Lenka Tvarošková (kapitánka), Tereza 
Veverková, Ľuboslava Hírešová, Simona Králiková, 
Kristína Kormuthová. Tréner a vedúci družstva Mgr. 
Dušan Sádecký.  

- Volejbalový klub CityFarma Nové Mesto n/V. Na maj-
strovstvách Slovenskej republiky obsadili volejbalisti 
tohto klubu pod taktovkou trénera Stanislava Minárika 
tretie miesto. Káder v sezóne 2004/05 tvorili títo hráči : J. 
Petrucha, M. Minárik, J. Čerešňa, P. Loffay, D. Uváčik, 
J. Tomášik, J. Hyža, Ľ. Halada, Ľ. Ochodnický, J. Šujan, 
E. Gábor, M. Ferenc, Andrej Barbierik (vyhodnotený za 
najlepšieho hráča sezóny), P. Varga, P. Potočan, R. 
Seifert. 

5. Kategória trénerov a cvičiteľov : 
- Mgr. Peter Sabatka, tréner Hádzanárskeho klubu Štart 

Trenčín, družstva starších dorasteniek - majsteriek Slo-
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venskej republiky 2005 a družstva žien, ktoré pôsobí v 1. 
lige, ktoré sa umiestnili na 2. mieste. 

Trenčianske noviny 20.02.2006  
Pomocná evidencia 89/1/06 
 
Cyklista Dukly Trenčín Maroš Kováč obsadil konečné              

4. miesto na pretekoch Okolo Egypta. Na sedemdielnom 
podujatí bol Kováč šesťkrát v najlepšej desiatke, v úvodnom 
prológu skončil dokonca druhý. V roku 2004 cyklista tren-
čianskej Dukly preteky Okolo Egypta vyhral, tentoraz sa z 
celkového prvenstva tešil Kazach Iľja Černyšov. Výsledky 
pretekov Okolo Egypta :  
Konečné poradie : 1. Černyšov (Kazachstan) 21:52:48 hod., 2. 
Dawel (Juhoafrická republika) +11,3 min, Dmitrijev 
(Kazachstan) +2:40 min., 4. Kováč +2:52 min. 

www/tn.mesto.sk 
 
V dňoch 25. a 26. februára 2006 sa v ostravskej hale Sareza 

konal medzinárodný turnaj v karate mládeže „Ostrava open“, 
kde za prítomnosti vyše troch stoviek pretekárov z Poľska, 
Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky štartovali 
pod vedením skúsenej inštruktorky, 8-násobnej majsterky 
Slovenska a vyše 35 násobnej medailistky z Európskych 
a Svetových pohárov z 20-tich štátov Aleny Murkovej aj pre-
tekári z Klubu karate Laugaricio Trenčín. Výsledky tren-
čianskych pretekárov : 
• v súbornom cvičení kata získal v kategórii mladší žiaci 8-11 

ročných bronzovú medailu Libor Vlček,  
• v športovom zápase vybojoval v kategórii mladší žiaci 8-11 

ročných zlatú medailu Libor Vlček, 
• v kategórii starších žiačok do 40 kg získala bronzovú 

medailu Nicol Beláková,  
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• v kategórii dorastencov do 55 kg získali bronzové medale 
Jakub Marheim a Marek Kulík, 

• v kategórii 16-ročných dorastencov do 65 kg získal zlatú 
medailu Viliam Križan. 
Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 99/1/06 
 
V dňoch 25. až 26. februára 2006 sa uskutočnili halové maj-

strovstvá Slovenskej republiky v ľahkej atletike v Bratislave. 
V pretekoch prekonali slovenské  rekordy v kategórii žien Da-
na Velďáková - 14,17 m v trojskoku a v kategórii mužov do 
22 rokov Jozef Repčík v behu na 800 m časom 1:48,54 min.  
Najlepšie tohtoročné slovenské výkony v kategórii mužov  
- 60 m : Peter Krčmárek (Spartak Dubnica n/V.) časom  

6,85 sek.  
- 200 m : Matúš Mentel (Slávia Trenčín) časom 22,27 sek.  
- 400 m : Jozef Repčík (Slávia Trenčín) časom 48,76 sek. 
- 800 m : Jozef Repčík (Slávia Trenčín) 1:48,54 min. 
- 60 m cez prekážky : Matúš Janeček (Spartak Dubnica 

n/V.) časom 8,07 sek. 
- skok o žrdi : Tomáš Ondrejko (Spartak Dubnica n/V.)           

470 cm  
- skok do diaľky : Jaroslav Dobrovodský (Slávia STU Bra-

tislava) 724 cm 
- hod guľou : Mikuláš Konôpka (Dukla B. Bystrica)             

20,30 m  
- 4 x 400 m: Spartak Dubnica n/V. (Hollý, Filo, Gajdoš, 

Hort) časom 3:27,30 min. - slovenský výkon roka 
Najlepšie tohtoročné slovenské výkony v kategórii žien 
- 60 m : Jana Velďáková (Akademik TU Košice) 7,60 sek. 
- 400 m : Alexandra Štuková (AC Malacky) 55,87 sek. 
- 3000 m : Kristína Protičová (MAC Rača) 10:04,14 min. 
- skok do výšky : Iveta Srnková (Vital Bratislava) 177 cm 
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- trojskok : Dana Velďáková (Akademik TU Košice)                 
14,17 m 

 
Medailová bilancia : 

1. Spartak Dubnica n/V. 7 - 2 – 7 

2. Akademik TU Košice 3 - 5 – 2 

3. Slávia ŠŠ Trenčín 3 - 1 – 0 

4. Slávia UK Bratislava 2 - 5 – 3 

5. Slávia STU Bratislava 2 - 1 – 3 

6. MAC Rača 2 - 0 – 1 

7. AC Malacky 2 - 0 – 0 

8. Vital Bratislava 1 - 2 – 2 

9. Dukla B. Bystrica 1 - 1 – 0 

10. AC Nové Zámky 1 - 1 – 0 

11. Obal servis Košice 1 - 1 – 0 

12. SPŠ Trnava 0 - 2 – 0 

13. Stavbár Nitra 0 - 1 – 1 

14. Bebet Bratislava 0 - 1 – 1 
15. HI-TEC B. Bystrica 0 - 1 – 0 

16. Mladosť Smižany 0 - 1 – 0 

16. Lokomotíva Šurany 0 - 1 – 0 

17. UMB B. Bystrica 0 - 0 – 2 

18. Horáčik Ban. Štiavnica 0 - 0 – 1 

18. Slávia ŽU Žilina 0 - 0 – 1 

www/tn.mesto.sk 
 

Karatisti z Real teamu Tren-
čín si úspešne počínali 25. fe-
bruára 2006 na Slovenskom 
pohári vo Vrábľoch. V silnej 
konkurencii vybojovali na ta-
tami v kata i kumite štyri tretie 
miesta. V kata sa darilo Katke 
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Kuricovej v kategórii deti a Gabike Holíčkovej v kategórii 
mladších dorasteniek. V kumite vybojovali bronzové medaily 
mladšia žiačka Kristína Kosecová a starší žiak Radoslav 
Vlnieška. Za týmito úspechmi stojí snaha pretekárov a tré-
neriek Lenky Beňovej a Jaroslavy Kohútovej.  

Info Trenčín 16.03.2006  
 
Dňa 26. februára sa uskutočnil v športovej hale futbalový 

turnaj žiakov narodených v roku 1997 za účasti šiestich druž-
stiev. Družstvu AS Trenčín 97 sa pomerne dobre darilo, lebo 
v tomto roku sa konečne dočkali prvenstva na turnaji, ktoré 
akoby doteraz bolo zakliate. Všetci chalani, ktorý nastúpili 
podali veľmi dobrý výkon, čo sa muselo zákonite odzrkadliť i 
na výsledkoch. Po úvodnej bezgólovej remíze so Spartakom 
Trnava sme v nasledujúcich štyroch stretnutiach nestratili ani 
bod a jednoznačne sme tak skončili na najvyššej mieste. Jeden 
obdržaný gól a hlavne skvelý zákrok v prvom stretnutí 
priniesol už druhé individuálne ocenenie v rade pre nášho 
brankára Romana Kyšku. Po dnešnom výkone by si však in-
dividuálnu cenu, okrem zlatých medailí, zaslúžili všetci. Ur-
čite potešiteľné je i víťazstvo v susedskom derby, kedy sa nám 
prvý krát podarilo poraziť suseda z Trenčína. Na jednej strane 
triumf teší, ale na druhej strane je pre nás zaväzujúci a určite 
by sme radi nadviazali na dnešné výkony i v ďalších zápasoch. 
Konečná tabuľka : 

1. AS Trenčín 
2. Myjava 
3. Piešťany 
4. Trnava 
5. TTS Trenčín 
6. Nemšová 

Trenčianske noviny 02.03.2006  
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Za účasti mužstiev ZTS Dubnica, Žolík Malacky, Tempus 
Rimavská Sobota, Ružomberok, Polygraf Venglošova Futba-
lová Akadémia a dvoch výberov domáceho AS Trenčín sa v 
sobotu dňa 11. februára 2006 v Mestskej športovej hale na 
Sihoti sa uskutočnil halový turnaj prípraviek narodených 
v roku 1997. Na poslednú chvíľu sa z turnaja odhlásilo muž-
stvo z Levíc a tak sa pôvodné rozlosovanie, keď sa malo hrať 
v dvoch skupinách, zmenilo na tabuľkový systém každý s 
každým. Každé mužstvo tak odohralo 6 zápasov. Turnaj 
prebehol bez vážnejších problémov a suverénnym víťazom sa 
stalo mužstvo z Malaciek, ktoré len raz remizovalo. Dve 
trenčianske družstvá odohrali veľmi kvalitný turnaj a od 
lepšieho umiestnenia im chýbal len kus streleckého šťastia. 
Mužstvo označené ako AS Trenčín „B“ obsadilo na turnaji 6. 
miesto zo ziskom 2 bodov. AS Trenčín „A“ skončilo na tre-
ťom mieste, keď v záverečnom sčítaní rozhodlo nakoniec až 
skóre o tom, kto sa umiestni na druhom resp. na treťom 
mieste. Okrem predvedenej hry potešili aj výkony brankárov 
oboch výberov a brankár výberu AS Trenčín „A“. Roman 
Kyška sa nakoniec stal najlepším brankárom celého turnaja. 

Trenčianske noviny 27.02.2006 
 
V športovom centre M – Sport na Ostrove v Trenčíne 

uskutočnil najvyšší celoslovenský turnaj Grand Prix A dospe-
lých v bedmintone, ktorý bol zároveň posledným kvali-
fikačným turnajom pred májovými majstrovstvami Slovenska 
2006. Zúčastnili sa ho poprední pretekári Slovenskej repu-
bliky. V bojoch o zlaté medaily bol najúspešnejší klub M – 
Sport Trenčín, keď z možných 5 víťazstiev vyhrali 3 dis-
ciplíny. Boli nimi Michal Matejka, 140. hráč svetového 
rebríčka a Eva Sládeková, 115. hráčka svetového rebríčka, 
ktorí sú spolu tiež v zmiešanej štvorhre na 53. priečke sve-
tového rebríčka. 
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- Michal Matejka vyhral vo finále dvojhry s Lukášom 
Navrátilom (Spoje Bratislava) suverénne 15:6, 15:2. 

- Vo štvorhre Michal Matejka s Tomášom Lobotkom 
(CEVA Trenčín) skončili druhí za viacnásobnými maj-
strami Slovenska Pavlom Mečárom (Žilina) a Mariánom 
Šulkom 

- oddielovou kolegyňou ešte len 16-ročnou Ingridou Seke-
rešovou prešiel Michal Matejka v zmiešanej štvorhre do 
2. kola.  

- Eva Sládeková v zmiešanej štvorhre s Mariánom 
Šulkom zvíťazili nad viacnásobnými majstrami Sloven-
ska Pavlom Mečárom a Barborou Bobrovskou  

- Eva Sládeková zvíťazila vo štvorhre žien Barborou 
Bobrovskou (Lokomotíva Košice). 

- Eva Sládeková neštartovala vo svojej najsilnejšej disci-
plíne – v dvojhre, v ktorej je majsterkou Slovenska. 
Dôvodom boli Majstrovstvá Európy ženských družstiev 
tzv. Uber cup, na ktoré odchádzala hneď po odohraní 
finále ako slovenská jednotka reprezentácie v tejto 
disciplíne. Víťazkou sa stala Kvetoslava Orlovská (BC 
Prešov). 

Michal aj Eva sú členmi Top Teamu SZBe, a sú najväčšími 
ašpirantmi SR na účasť na OH Peking 2008. V apríli 2006 ich 
čakajú majstrovstvá Európy jednotlivcov konajúcich sa v Ho-
landsku (Haag) a septembrové Majstrovstvá sveta jednotliv-
cov v Španielsku (Madrid).  

Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 101/2/06 
 
Na  medzinárodných plaveckých pretekoch v dňoch 4. a 5. 

marca 2005 uskutočnených v Jihlave „Axis Cup“ sa stal naj-
úspešnejším slovenským plavcom člen banskobystrickej Du-
kly Ľuboš Križko a odchovanec trenčianskeho plávania, ktorý 
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splnil ostrý kvalifikačný A-limit na nadchádzajúce majstrov-
stvá sveta v krátkom bazéne, ktoré budú na programe v čín-
skom Šanghaji začiatkom apríla 2006. Ľuboš Križko dosiahol 
v rozplavbách na 50 m znak čas 25,20 s. a o šesť stotín tak 
pokoril kvalifikačné kritérium. Križko sa stal štvrtým Slová-
kom s miestenkou na majstrovstvá sveta v Číne, keď predtým 
si vybojovali nomináciu Martina Moravcová, Denisa Smole-
nová a Katarína Millyová (B-limit). Po dve víťazstvá si v 
Jihlave vybojovali Ľuboš Križko, Denisa Smolenová, po jed-
nom pridali Petra Miškufová, Lívia Bizubová, Roman Kučík a 
Matej Kuchár.  
Výsledky trenčianských plavcov :   
Kategória žien :  
- 50 m voľný spôsob :  

2. miesto Lívia Bizubová – Športová škola Trenčín časom 
26,68 sek. 

- 200 m voľný spôsob :  
2. miesto Lívia Bizubová Športová škola Trenčín časom 
2:05,54 min. 

- 100 m polohové preteky : 3. miesto Lívia Bizubová 
Športová škola Trenčín 1:06,07 

- 200 m polohové preteky :  
1. miesto Lívia Bizubová Športová škola Trenčín  časom 
2:22,97 min. 

Kategória muži : 
- 50 m znak :  

1. miesto Ľuboš Križko Armádny športový klub Dukla 
Banská Bystrica Bystrica časom 25,28 sek.  
3. miesto Martin Tomaník Športová škola Trenčín časom  
27,59 sek. 

- 100 m znak :  
1. miesto Ľuboš Križko Armádny športový klub Dukla 
Banská Bystrica časom 54,93 sek.  
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2. miesto Miroslav Machovič Armádny športový klub 
Dukla Banská Bystrica 56,17 sek. 

- 200 m znak :  
2. miesto Miroslav Machovič Armádny športový klub 
Dukla Banská Bystrica 2:02,60 sek.  
www/t.mesto.sk 
 
Hokejové družstvo juniorov Dukly Trenčín vstúpilo do 

play-off juniorskej extraligy z najvýhodnejšieho 1. miesta, 
keď v poslednom zápase 46. kola juniorskej extraligy dňa              
5. marca 2006 zvíťazilo nad HC05 Banská Bystrica 3:1. 
Družstvo vyhralo základnú i nadstavbovú časť juniorskej ex-
traligy so 78 bodmi a pred vyraďovacími bojmi sa stali naj-
väčšími favoritmi na titul. Na druhom mieste skončilo druž-
stvo HK 36 Skalica s odstupom 14 bodov, čo potvrdzuje sila 
trenčianskeho juniorského hokeja.  Vo štvrťfinále sa stretne s 
družstvom Slovan Bratislava.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianski dorasteneckí hokejisti Dukly Trenčín skončili v 

nadstavbovej časti extraligy dorastu na treťom mieste po 46. 
kole zápasu, keď zvíťazili dňa 5. marca 2006 nad svojím súpe-
rom MHK Dubnica 3:1. Od víťaznej HC Nitra a druhého Slo-
vana Bratislava ho delil len jeden bod. Vo štvrťfinálových zá-
pasoch sa stretne s družstvom HC Trnava, ktoré skončilo na 
ôsmom mieste. 

www/tn.mesto.sk 
 
Reprezentačný tím žien Slovenska ukončil svoje účinko-

vanie v tejto sezóne dvoma priateľskými zápasmi s družstvom 
Rakúska v Trenčíne. Zraz nominovaných hráčok bol v stredu 
15. marca 2006 na MG Rinku zápasy sa uskutočnili v dňoch 
18. a 19. marca 2006. V nominácii trénera družstva žien Miro-
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slava Karafiáta boli dve brankárky, šesť obrankýň, dvanásť 
útočníčok a v rezerve bolo sedem náhradníčok. V hráčskej 
zostave sa neobjavili hráčky z Trenčína. 

www/tn.mesto.sk 
 
V súťaži o titul Objav roka v Slovenskej hokejovej extra-

lige po skončení jej základnej časti súťaže útočník Richard 
Jasovský z Popradu so 130 bodmi pred útočníkom Jurajom 
Mikušom zo Skalice s 88 bodmi a obrancom Dukly Trenčín 
Jurajom Liškom so 72 bodmi. Na štvrtom mieste sa umiestnil 
útočník Dukly Trenčín Ladislav Sikorčin. 

Vlastné poznámky 

 
Diváci, ktorí sledovali hokejový zápas Dukla Trenčín - 

Poprad dňa 28. februára 2006 sa nevedeli vynadívať na domá-
cich hráčov, ktorí nastúpili netradične s novým imidžom - 
úplne nových žltých dresoch. Tradičná duklianska kombinácia 
farieb žlto-bordová bude aj v ďalších majstrovských stretnu-
tiach vymenená za nové dresy s výrazne žltou farbou. Či táto 
imidžová novinka sa uchytí v domácom tábore a najmä medzi 
priaznivcami, ukáže až čas a samozrejme aj to, či sa Dukle v 
žltom bude dariť lepšie, alebo opak bude pravdou. Prvý zápas 
sa po tejto stránke pre trenčiansku Duklu podaril, lebo vyhrala 
nad svojím súperom z Popradu 4:1, keď góly za Duklu Tren-
čín vsietili Melichárek – 2 góly, Kóňa s Mickom po jednom 
góle. Tento zápas bol ešte v jednom prípade jedinečným, lebo 
sa na ňom zúčastnil prvý slovenský medailista zo zimných 
olympiád vôbec - snoubordista Radoslav Židek. Obe hokejové 
družstvá tímy odovzdali na pamiatku striebornému snoubor-
distovi dresy s podpismi jednotlivých hráčov, čo prítomní 
diváci odmenili tento pekný akt potleskom.  

Vlastné poznámky 
 



 815 

Majster Európy a druhý z minuloročných majstrovstiev 
sveta v cyklokrose v kategórii junio-
rov - Róbert Gavenda, študent 
Osemročného športového gymnázia v 
Trenčíne sa stal najmladším víťazom 
ankety  O najlepšieho cyklistu roka 
Slovenska v jej dvadsaťšesťročnej 
histórii. Pravdupovediac, niet sa ani 
čomu čudovať, veď svojimi fantas-
tickými výkonmi a výsledkami v 
priebehu celého roka 2005 dal o sebe 
patrične vedieť nielen na pretekoch v 
rámci Slovenska, ale najmä na 
vrcholných cyklistických a cyklokro-

sových podujatiach v zahraničí. Rozhodne výrazne zviditeľnil 
nielen sám seba, ale aj našu krajinu, Osemročné športové 
gymnázium Trenčín, mesto Trenčín a slovenskú cyklistickú 
liaheň. Popritom sa treba zmieniť aj o jeho ďalšom pozoru-
hodnom úspechu, keď hlasujúci znalci tohto športového odve-
tvia ho zároveň označili aj za - Objav roka 2005, najmä aj 
preto, že do jedného kalendárneho roka zasahujú vlastne až 
dve cyklokrosové sezóny. Práve ročník 2004/2005 znamenal 
jeho výrazný vstup na medzinárodnú športovú scénu. Sláv-
nostného vyhlásenia ankety cyklista roka 2005 v Bratislave, na 
volebnej konferencii Slovenského zväzu cyklistiky sa však 
osobne zúčastniť nemohol, nakoľko práve vtedy bol v príprave 
už na novú sezónu v Prahe – Motole, vedno s ďalšími cyklis-
tami zo športového gymnázia v Trenčíne. Výsledky hodno-
tenia : 

1. Róbert Gavenda - cyklokros - 43 hlasov 
2. Martin Prázdnovský - cestná cyklistika - 42 hlasov 
3. Ján Valach - cestná cyklistika - 18 hlasov 
Trenčianske noviny 06.02.2006  
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Pomocná evidencia 111/1/06 
 
Seniorské družstvo slovenskej hokejovej extraligy Dukla 

Trenčín ukončilo záverečné 54. kolo na svojom štadióne dňa 
5. marca 2006 remízou s družstvom HC Košice 2:2. Košické 
družstvo prišlo do Trenčína s istotou druhého miesta v tabuľ-
ke, čomu zodpovedal aj jeho výkon, najmä počas presilových 
hier. Družstvo Trenčína pred zrakmi 2.859 divákov chcelo 
presvedčiť, že vie hrať. Do istej miery sa to družstvu darilo, 
ale strelecká muška útočníkov Dukly bola vychýlená. Keďže 
aj súper sa v záverečnej tretine zlepšil, tak hokejový duel 
skončil remízou. V základnej časti tohoročnej slovenskej ho-
kejovej extraligy skončila Dukla Trenčín na štvrtom mieste. 

Vlastné poznámky 
 
Juniori Dukly Trenčín na domácom ľade dňa 7. marca 2006 

vstúpili do štvrťfinálových bojov so svojimi rovesníkmi zo 
Slovana Bratislava. O výsledku stretnutia rozhodli v druhej 
tretine, ktorú vyhrali s rozdielom triedy, keď súperovi uštedrili 
nádielku ôsmich gólov. O sile trenčianskych hokejistov pres-
vedčil aj pomer striel na bránu súpera v pomere 58:22. Svoj 
deň mal trenčiansky útočník Tomáš Záborský, ktorý strelil tri 
góly na dva nahral. Zápas sa skončil v pomere 11:3, keď 
v jednotlivých tretinách boli výsledky 1:1, 8:0, 2:2. 

Vlastné poznámky 
 

Za účasti 137 pretekárov sa v telocvični Stredného odbor-
ného učilišťa  stavebného v Žiline uskutočnili dňa 19. marca 
2006  majstrovstvá Slovenska mužov a žien v karate. Orga-
nizátorom národného šampionátu bol Slovenský zväz karate. 
Súťažilo sa tradične v súbornom cvičení kata a v športovom 
zápase kumite, na programe tentoraz nebola súťaž družstiev. 
Do výsledkovej listiny najlepších karatistov sa zapísali v ku-
mite : 
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A. v kategórii mužov : 
- do 70 kg sa umiestnil na 2. mieste Peter Nosáľ 

z Ekonóm Trenčín,  
- do 75 kg sa umiestnil na 3. mieste Branislav Ďuďák 

z ŠKP Trenčín, 
- do 80 kg sa umiestnil na 3. mieste Milan Vašek 

z Ekonóm Trenčín, 
B. v kategórii žien : 

- do 60 kg sa umiestnila na 2. mieste Linda Fili-
povičová z Ekonóm Trenčín, 

- nad 60 kg sa umiestnila na 1. mieste Milica Ilčíková 
z ŠKP Trenčín 

www/tn.mesto.sk 
 

Dňa 28. marca 2006 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler najlepších športovcov z mesta Trenčín za 
rok 2005. 
Z juniorskej kategórie to boli títo športovci : 
• Róbert Gavenda, cyklista, reprezentant Slovenskej repu-

bliky z Telovýchovnej jednoty Slávia Športová škola Tren-
čín. Na konte jeho úspechov treba vymenovať : 
- 1. miesto na majstrovstvách Európy juniorov v Pont-

Chateau – Francúzsko,  
- 9. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v cyklokrose 

v St.Wendel – Nemecko,  
- niekoľkonásobný majster Slovenska juniorov MTB, 

v cyklokrose,  
- 1. a 2. miesto vo svetovom pohári v cyklokrose v za-

hraničí; 
• Tibor Duchovný, pretekár rádiom riadených modelov,  re-

prezentant Slovenskej republiky z Klubu trenčianskych mo-
delárov. Na konte jeho úspechov treba vymenovať : 
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- 1. miesto majstrovstvách Európy v disciplíne rádiom 
riadené modely vetroňov kategórie F3J v Osijeku -  
Chorvátsko,  

- 1. miesto majstrovstvách Slovenskej republiky v dis-
ciplíne rádiom riadené modely vetroňov kategórie F3J; 

• Dagmara Kubinská, karatistka, reprezentantka Slovenskej 
republiky z Karate Klub Ekonóm Trenčín. Na konte jej ús-
pechov treba vymenovať : 
- 2. miesto na majstrovstvách sveta juniorov v bojovom 

umení kumite do 57 kg,  
- 1. miesto na majstrovstvách Slovenskej republiky v bojo-

vom umení kumite; 
• Martin Jankovec, Lukáš Lengvarský, Richard Čavoj-

ský, kanoisti, reprezentanti Slovenskej republiky z TJ Slá-
via Športová škola Trenčín. Na konte ich úspechov treba 
vymenovať : 
- 4. miesto K4  500 m a 6. miesto K4 1000 m na maj-

strovstvách sveta juniorov, v Szegede – Maďarsko, 
- 7. miesto K4 500 m a 10. miesto K4 1000 m na maj-

strovstvách Európy juniorov v Plovdive – Bulharsko, 
• Jiří Žejdlík, vzpierač, juniorský reprezentant  Slovenskej 

republiky z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín. Na kon-
te jeho úspechov treba vymenovať : 
- 6. miesto v trhu 7. miesto v nadhode 7. miesto v dvojboji 

na majstrovstvách Európy juniorov v Trenčín – Slo-
vensko, 

• Jozef Repčík, ľahký atlét, reprezentant Slovenskej repu-
bliky z Telovýchovnej jednoty Slávia Športová škola Tren-
čín. Na konte jeho úspechov treba vymenovať : 
- 7. miesto v behu na 800 m na majstrovstvách Európy do 

19 rokov v Litve, Viľniuse 
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V kategórii dospelých to boli títo športovci : 
• Bc. Martin Tešovič, vzpierač vo váhovej kategórii do 105 

kg,  reprezentant Slovenskej republiky z Armádny športový 
klub Dukla Trenčín. Na konte jeho úspechov treba vyme-
novať : 
- 3. miesto v dvojboji, 3. miesto v trhu, 3. miesto v nadho-

de na majstrovstvách sveta v Dohe – Katar;   
• Ing. Juraj Potoček, šport psích záprahov, reprezentant 

Slovenskej republiky z Musher Club Trenčín. Na konte jeho 
úspechov treba vymenovať : 
- 2. miesto na majstrovstvách Európy v disciplíne Psie zá-

prahy - dlhé trate na 140 km, Rakúsko, Imer Krems 
     

• Rastislav Tureček, telesne postihnutý športovec -  vozíč-
kár, paraolympionik, reprezentant Slovenskej republiky z 
TJ Dukla Trenčín. Na konte jeho úspechov treba vyme-
novať : 
- 2. miesto na majstrovstvách Európy v časovke 5,5 km, 

v Gronigen – Holandsko;  
- 3. miesto Majstrovstvá Európy v spoločnom preteku 27,5 

km v Gronigen – Holandsko; 
- a ďalšie významné medzinárodné úspechy 

• Branislav Kacina, skialpinista, reprezentant Slovenskej 
republiky –  Horolezecký klub James Trenčín Na konte jeho 
úspechov treba vymenovať : 
- 5. miesto na majstrovstvách Európy v skialpinizme – šta-

fety krajín v Andora,   
- úspešné umiestnenia vo svetovom pohári dvojíc a Európ-

skom pohári jednotlivcov  
• Gabriel Čmárik, horolezec, reprezentant Slovenskej repu-

bliky z Horolezeckého klubu James Trenčín za športové le-
zenie, cesty do obtiažnosti M 10, 8 a + v roku 2005 
absolvoval výstupy : 
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- Himaláje - Karakoram, Great Trango, prvovýstup, alpský 
štýl, „Assalam Alaikum“, 8 A2 ABO, 90 dĺžok 

- Alpy – Grandes Jorasses, „Colton Mc Intyre“ /Alexis/, 
ED3, Civeta, Asteho kut“, 6+A1 

• Jaroslav Dutka, horolezec, reprezentant Slovenskej repu-
bliky z Horolezeckého klub James Trenčín. Na konte jeho 
úspechov treba vymenovať najvýznamnejší výstup na K2 – 
druhú najvyššiu horu sveta, expedícia dosiahla výšky   
8.200 m; 

• Ján Kreháček, silový trojbojár,  reprezentant Slovenskej 
republiky z Fitness-Gabrhel Trenčín. Na konte jeho úspe-
chov treba vymenovať : 
- 3. miesto na majstrovstvách Európy v  silových disci-

plínach, 
- 10. miesto na majstrovstvách sveta v silových disci-

plínach,               
• Ing. Július Kákoš, dlhoročný športovec v modelárskom 
športe, vedúci modelárskeho klubu a dlhoročný modelársky 
inštruktor v krúžkoch, tohto roku oslávil životné jubileum 
65. rokov zo Združenia technických športov a činností 
Trenčín. Na konte jeho úspechov treba vymenovať : 
- 1. miesto na majstrovstvách Slovenska malých modelov 

v kategórii F1K,  
- 1.miesto na majstrovstvách Slovenska priateľov histo-

rických modelov kat. AV-1, 
- Účasť s modelom „Sluka“ na výstavnej časti majstrov-

stiev Európy historických modelov 2005 v Dvůr Králové, 
Česká republika. 
Vlastné poznámky 
 

Dňa 1. marca 2006 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler na Mierovom námestí v Trenčíne mushera Ing. 
Juraja Potočka a jeho dvoch českých priateľov Martina 
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Duffeka a Miroslava Mikoláška pred odchodom do Fínska, 
vzdialeného od nás 2.700 kilometrov. V tomto prostredí chcú 
spraviť dva okruhy. Na jedenkrát sa vieme nabaliť na šesť až 
sedem dní a cez subpolárnu tundru si to namierime až k 
hraniciam, k najsevernejšiemu bodu Fínska a Európskej únie 
k Nourgamu. Potom sa vrátia späť k jazeru Inary a spravia 
ďalší okruh, pričom plánujú spolu prejsť 700 až 800 kilo-
metrov, čo na deň vychádza od 70 do 80 kilometrov. Keď 

všetko dobre dopadne, tak sa cez celé 
Fínsko, Helsinky, Estónsko, Pobaltie a 
Poľsko sa vrátia domov okolo 20 mar-
ca. Ing. Juraj Potoček súťaží so svojimi 
psami v kategórii LT 2, čo znamená na 
dlhé trate a pod číslo dva je zaradený 
podľa počtu psov v záprahu. V tejto 
kategórii môže behať v záprahu od päť 
do osem psov. So psami preteká Ing. 

Juraj Potoček štyri roky a na Majstrovstvách Európy bol tento 
rok tretíkrát. Po umiestneniach spred troch rokov na treťom 
mieste a po minuloročnom striebornom, si tento rok prišiel po 
vytúžené víťazstvo. Na Krahuliach, nachádzajúcich sa v Štiav-
nických horách, sa sú-
ťaží v areáli, kde sa 
behá aj Biela stopa 
Slovenského národné-
ho povstania sú pod-
mienky veľmi dobré, 
no psom i tak nevyho-
vujú. Behá sa tu iba 
hore a dolu kopcom, čo 
psov nebaví, lebo im to 
rozhadzuje tempo. 
„Psov nebaví bezducho bežať dolu kopcom, oni chcú ťahať,“ 
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prezrádza Ing. Juraj Potoček dôvody, prečo mu psi pri ceste 
nadol zastavovali a odmietali bežať. Tohtoročné preteky boli 
obzvlášť napínavé, lebo sa so svojím konkurentom viezli 
skoro 40 kilometrov jeden popri druhom. V areáli sa behá 
dookola okruh dlhý 20 kilometrov, pričom ho za celé preteky 
prešli skoro sedemkrát. O Potočkovom víťazstve rozhodol 
hneď prvý deň, kedy získal výrazný náskok. Veľmi si 
pochvaľoval líderku Dinu, ktorá mala výrazný podiel na 
úspech Juraja Potočka. Popri rečiach sa Ing. Juraj Potoček 
zmienil aj o svojom živote. Býva v Adamovských 
Kochanovciach a voľakedy bol horolezcom, dokonca v roku 
1996 sa zúčastnil expedície v Himalájach. Po tom, čo ho 

opustilo zdravie po-
treboval nového ko-
níčka, a tak si kúpil 
svojho prvého „snež-
ného“ psa Aljašského 
malamuta. „Chlap 
musí mať zábavu a 
nemôže to byť krč-
ma,“ povedal s úsme-
vom. Po prvom psovi 
nasledovali ďalší 

siedmi, ale tentokrát už príslušníci plemena sibírsky husky, s 
ktorými sa začal aktívne zúčastňovať najnáročnejších psích 
pretekov. Momentálne má doma 11 psov. Z nich je deväť (päť 
súk a štyria psi) vo výcviku. Keďže chcel, aby jeho psi vyze-
rali ako skutoční husky, vybral si potomkov po najlepších 
športovo vedených rodičoch. „Malamut je pes na nákupy,“ 
tvrdí Ing. Juraj Potoček, ktorý po skúsenostiach s oboma ple-
menami na husky nedá dopustiť. Podľa jeho názoru sú na 
preteky husky stvorení a dosahujú rýchlosť aj cez 14 km za 
hodinu, pričom u malamuta je táto rýchlosť iba 11 km za 

zľava – Ing. Juraj Potoček, Martin Duffek a Miroslav Mikolášek primátorom Ing. Cellerom 
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hodinu. Je to spôsobené hlavne ľahšou stavbou tela Sibírskeho 
husky, ktorý je omnoho pohyblivejší. Všetky severské ple-
mená boli stáročia šľachtené na absolútnu neagresivitu voči 
ľuďom aj psom, pretože na nich závisel život ich majiteľa. Ak 
sa v chove vyskytol agresívny pes, bol okamžite vylúčený. 
Keďže toto plemeno patrí medzi primitívne, čo sa vyznačuje aj 
silným naviazaním do svorky so stálou hierarchiou, ich pudy 
sú silnejšie ako oni.  

Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia 113/1/06 
 
Dňa 10. marca sa uskutočnilo v Bratislave odvetné štvrť-

finále play off hokejovej extraligy juniorov medzi domácim 
Slovanom Bratislava a Duklou Trenčín. Trenčín na klzisku 
súpera potvrdil svoje kvality a už od samého začiatku zápasu 
držal opraty vo svojich rukách. Víťazstvom 2:5 upravilo ju-
niorské družstvo Dukly Trenčín konečný stav kópie na 0:2 
vstúpilo ráznym krokom do semifinále turnaja. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 10. marca 2006 sa na zimnom štadióne v Trenčíne pred 

4.430 platiacimi divákmi sa stretli v štvrťfinálovom zápase 
stretli dvaja susedia tabuľky skončeného základného kola 
hokejovej extraligy Dukla Trenčín s HK Tatravagónka ŠKP 
Poprad. Začiatok zápasu sa hral opatrne, ale postupne si Dukla 
Trenčín vypracovala prevahu, ktorú v závere prvej tretiny 
korunoval úspešným gólom jej kapitán Kóňa. Priebeh druhej 
tretiny zápasu sa niesol tlaku Dukly, ale i tu platilo porekadlo, 
keď nedáš tak dostaneš. V 27. min, keď hrali Popradčania 
presilovú hru, vykorčuľoval spoza bránky Škovira a jeho strie-
ľanú prihrávku si obránci Dukly zrazili do vlastnej siete. 
Trenčania akoby v týchto momentoch stratili niť súboja a dlhé 
minúty pôsobili na ľade bezradným dojmom. So zvyšujúcou 
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sa nervozitou im robil problémy najmä prechod cez stredné 
pásmo. Tretia tretina bola pre Duklu utrpením. V 50. min na-
hodil Bambúch pri nevinne vyzerajúcej akcii puk pred bran-
kára Hálu a tam ho šikovne tečoval Faith z Popradu pod hornú 
žŕdku bránky Trenčína. Dukla po tomto góle súpera zatlačila, 
snažila sa o vyrovnanie, ale neuspela. Dokonca dvakrát nepo-
krytý Halaj trenčianskymi hráčmi mohol rozhodnúť o viac 
gólovej prehre Trenčína. Na opačnej strane korčuľoval sám na 
brankára Kožucha trenčiansky útočník Majeský, no puk sa mu 
skĺzol a nebolo z vyrovnania nič. Prehrou 1:2 si teda Dukla 
Trenčín na domácom ľade skomplikovala svoju účasť na ďal-
ších bojoch play-off. 

Vlastné poznámky 
 
Už na druhý deň v sobotu 11. marca 2006 sa uskutočnil ďal-

ší zápas medzi domácou Duklou Trenčín a HK Tatravagónka 
ŠKP Poprad. Po opatrnom úvode z oboch strán sa ako prví do 
gólovej príležitosti dostali domáci. Sivák v 7. min uvoľnil 
Micku, ale ten nebol úspešný ani na dvakrát. Na dlhé minúty 
to však bola aj posledná gólová príležitosť Trenčanov. Necelé 
štyri minúty pred koncom druhej tretiny však hrali Poprad-
čania presilovku o dvoch hráčov a po strele Škoviru spomedzi 
kruhov sa ujali vedenia. Hokej s minimálnym počtom vylo-
žených šancí pokračoval aj v ďalšom priebehu, za zmienku 
stojí individuálna akcia Sikorčina v 22. min, keď strelu mla-
dého útočníka Dukly brankár hostí Kožuch vyrazil a úspešná 
nebola ani nasledujúca dorážka Húževku. Trenčania sa snažili 
vyrovnať, ale narážali na sústredenú obranu Popradu, ktorá 
pozorne strážila svoju modrú čiaru a vyrážali do nebezpeč-
ných kontier. Zúfalú snahu Trenčanov a ich zvyšujúcu sa 
nervozitu iba dokreslilo zlé striedanie v 33. min, keď najskôr 
hrali niekoľko sekúnd iba štyria a následne pre zmenu až 
šiesti, čo však rozhodcovia nepostrehli. O dve minúty po 
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tomto kurióznom momente mal Poprad možnosť 77 sekúnd 
trvajúcej presilovky štyroch proti trom, ale hosťujúce družstvo 
neuspelo ani pri pokračujúcej výhode piatich proti štyrom. 
Brankár Hála bravúrne betónom vykopol strelu Krotáka. V 44. 
min korčuľoval Rimmel s Mickom proti jednému obrancovi 
súpera, Micka riešil akciu individuálne, ale našiel iba lapačku 
pripraveného Kožucha. O minútu nato sa ocitol v dobrej pozí-
cii medzi kruhmi Heš, ale ani skúsený český obranca sa ne-
presadil. Poprad v týchto momentoch iba bránil. V 54. min 
však pri vylúčení Urbana zavrel Poprad Trenčanov v obran-
nom pásme a zásluhou Krotáka definitívne rozhodol a Dukla 
už nedokázala odpovedať. Zápas skončený v neprospech Du-
kly Trenčín 0:2, zvýšil šance súpera v ďalších zápasoch 
v domácom prostredí. 

Vlastné poznámky 
 
Na sedem etapových pretekoch Okolo Taiwanu, ktoré sa 

uskutočnili v mesiaci marec 2006 sa zúčastnili družstvo 
cyklistov Dukly Trenčín. Cyklista Maroš Kováč obsadil ko-
nečné 8. miesto, keď na celkového víťaza Kirka Obeeho z 
USA stratil 7:40 min. Tesne za najlepšou desiatkou na                 
11. mieste skončil ďalší Trenčan Roman Broniš + 8:17 min. 
Umiestnenie ďalších trenčianskych cyklistov - 13. miesto Ján 
Šipeky 8:55 min., 33. miesto Jakub Slotta +18:02 min. a 44. 
miesto Patrik Tybor  +20:11 min. 

www.tn.mesto.sk 
 
Na  29. ročníku behu na 15 km v Suchej nad Parnou sa 

uskutočnil už známeho behu sa zúčastnili bežci z Trenčíne. V 
hlavnej kategórii mužov bez rozdielu ročníka narodenia sa 
umiestnil Ján Kucharík na treťom mieste a Vlasatý na šies-
tom mieste. V kategórii mužov do 39 rokov sal umiestnil ako 
piaty P. Štetina. Najlepšie zastúpenie mal náš región v kate-
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górii mužov nad 40 rokov, v ktorej na 2. mieste skončil                
J. Kucharík.  

Trenčianske noviny 13.03.2006  
Pomocná evidencia 124/2/06 
 
Po úspechu na Oblastných majstrovstvách žiackych druž-

stiev zopakovali dominantnosť trenčianskych bedmintonistov 
aj dorastenci. V konkurencii najlepších družstiev oblasti do-
rastenci BK MI Trenčín potvrdili svoju suverenitu na 
Oblastných majstrovstvách dorasteneckých družstiev, ktoré sa 
konali 12. marca 2006 v Bratislave. V rozhodujúcom stretnutí 
zvíťazili trenčianski dorastenci nad družstvom Spoje Bratis-
lava BBC v pomere 4:3. „Reálne sme hodnotili naše šance a 
plánovali sme umiestnenie na druhom mieste v tejto ťažkej 
konkurencii. Nakoniec sme však zahrali nad očakávanie a 
dievčatá i chlapci podali super výkon. Ťažko niekoho vyz-
dvihnúť, ale predsa len sme sa opierali o výkony Veroniky 
Jarjabkovej, Katky Babálovej, Juraja Pagáča, Milana Ludíka, 
Martina Bočáka „... ale ešte raz, všetci boli skvelí,“ povedal 
tréner Peter Ludík. BK MI Trenčín sa takto kvalifikoval na 
majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa budú hrať v apríli 
2006 v Prešove. Realizačný team aj touto cestou za svoje 
úspechy vďačí - okrem výbornej hry všetkých hráčov - aj 
nevšednej ústretovosti vedenia Základnej školy Trenčín, 
Kubranská ulica. Spoluprácou BK MI Trenčín s vedením 
školy vznikajú aj ďalšie nové programy pre využitie voľného 
času práve nárastom počtu hodín poskytovaných pre šport v 
priestoroch telocvične školy. Konečné poradie Oblastných 
majstrovstiev dorasteneckých družstiev : 

1. BK MI Trenčín „A“ 
2. Spoje Bratislava „A“ 
3. BK MI Trenčín „B“ 
4. Spoje Bratislava „B“ 
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5. CEVA Trenčín  
www/tn.mesto.sk 

 
To, čo sa v tejto vrcholiacej majstrovskej sezóne zatiaľ 

nepodarilo hokejovým seniorom trenčianskej Dukly, to sa v 
priebehu uplynulého týždňa podarilo mládežníckym kolek-
tívom - juniorom a dorastencom, ktorí si po dvoch víťazstvách 
zabezpečili postup do semifinále play-off. Juniori po prvom 
víťaznom zápase na domácom ľade zvíťazili nad Slovanom 
Bratislava 2:5 a postúpili do semifinále družstvom Popradu. 
Dorastenci po víťazstve na domácom ľade s Trnavou 8:1 v od-
vete na ľade súpera hrali ešte presvedčivejšie, keď zvíťazili 
2:10 a postúpili do semifinále  so Slovanom Bratislava. 

www/tn.mesto.sk 
 
Na majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní, ktoré sa 

uskutočnili v dňoch 11. a 12. marca 2006 v Piešťanoch 
úspešne reprezentovali svoje družstvo TJ Dukla Trenčín a svo-
je mesto Trenčíne v kategórii 6-8 ročných dievčat Katarína 
Brosková a Branislava Dobiášová, ktoré získali titul maj-
sterky a vicemajsterky Slovenska. Tieto výsledky sa samo-
zrejme nedostavili náhodne, ale húževnatým tréningom, pri 

ktorých často nechýbajú 
modriny a slzy. Tomuto 
úspechu určite pomohlo aj 
odborné vedenie trénerky 
Katky Gáboríkovej a tré-
nera Vladimíra Dvojniko-
va. Zlepšili sa aj trénin-
gové podmienky po posta-
vení zimného štadióna 
Mariána Gaboríka, lebo 

dievčatá môžu trénerovať aj poobedňajších hodinách. 
Trenčianske noviny 20.03.2006  
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Druhá séria dvoch vzájomných zápasov medzi seniorskými 
družstvami Dukla Trenčín HK Tatravagónka ŠKP Poprad sa 
hral 14. a 15. marca 2006 na zimnom štadióne v Poprade. 
Lepšiu východiskovú pozíciu mali domáci, ktorí dvakrát vy-
hrali na trenčianskom ľade. Hostia spod hradu Matúča Čáka sa 
netajili, že by chceli zvrátiť nepriaznivý stav. Hneď, ale z 
prvého útoku obišiel trenčiansku bránu Kroták, prihral Pa-
vličkovi a ten otvoril gólový účet zápasu. Po chybe obrany 
vojakov Kopecký skóroval druhýkrát. Gól však pre ofsajd 
nebol uznaný. Popradčania potom nevyužili trojnásobnú pre-
silovku. Domáci začali s náporom aj v druhej časti, Krotákov 
nájazd v 24. minúte zlikvidoval Hála až na bránkovej čiare. O 
tri minúty ten istý hráč triafal vedľa. Vojaci sa snažili 
vyrovnať, ich útoky boli málo dôrazné, využili však vylúčenie 
Popradčana na vyrovnanie. Ďalší gól dali domáci v 38. minúte 
Krotákom až po uznaní podľa videozáznamu. Vojaci prek-
vapili v 42. minúte vyrovnávajúcim gólom, ktorý video-
záznam znovu neuznal. Súperi sa snažili dať gól a vojaci stále 
väčšmi dotierali. V 52. minúte Turan spálil brejk, ale o minútu 
neskôr strelil Kubenko zlatý tretí gól Popradu. Trenčania sa 
ešte v takmer trojminútovej power play bez brankára pokúsili 
dať ďalší gól, ale bezvýsledne. 

www/tn.mesto.sk 
 

Juniori Dukly Trenčín našli recept na popradskú obranu 
svojich rovesníkov, čo sa nepodarilo nájsť ich seniorskému 
mužstvu. V úvodnom semifinálovom stretnutí juniorskej ex-
traligy zdolali rovesníkov z Popradu vysoko 6:0, keď už po 
necelých piatich minútach hry viedli dvojgólovým rozdielom. 
Richard Lelkeš najskôr využil presilovú hru a o chvíľu na to 
unikol v oslabení Peter Sojčík. Do konca prvej tretiny skó-
roval opäť v početnej výhode Jozef Kubrický. Ďalšie tri góly 
pridali Lukáš Ružička, Stanislav Doskočil a Ján Babic. Mladí 
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Trenčania strelili štyri zo šiestich gólov v presilovej hre. Zápas 
skončil v prospech Dukly Trenčín 6:0, keď góly dali Lelkeš, 
Sojčík, Kubrický, Ružička, Doskočil, Babic.  

HK Dukla Trenčín 
 
Horolezecký oddiel v Trenčíne hodnotil svoju činnosť za 

uplynulý rok 2005. Z poskytnutých informácií je zrejmé, že 
bolo viacero trenčianskych ho-
rolezcov, ktorí dosiahli niekoľ-
ko významných výkonov. Ako 
prvý sa spomína Gabriel 
Čmárik, ktorý uskutočnil v Pa-
kistanskom pohorí Karakoram 
výstup na horu Great at Trango 
(6150 m), kde so svojím spolu 
lezcom Jozefon Kopoldom 
z Bratislavy preliezli skutočne 
ťažký prvovýstup Assalam 
Alaikum alpským stýlom – 
s klasifikáciou 8 A2, s celko-
vou obtiažnosťou ABO, 90 la-
nových dĺžok a v 3.000 metro-

vej stene zotrvali osem dní v dňoch 4. až 11. augusta 2005. 
Posledné tri dni nemali čo jesť a piť. Opísaný výkon sa stal 
jedným z najvážnejších počinov uplynulej sezóny pre zarade-
nie do nominácie o Zlatý Čakan. Zlatý Čakan je prestížne 
ocenenie, o ktorom rozhoduje medzinárodná horolezecká 
federácia. Podobne v pohorí Karakoram pôsobil aj Jaroslav 
Dutka (súčasný predseda Horolezeckého oddielu  Trenčín), 
ktorý sa pokúšal o zdolanie osemtisícovky K2. Liezol na ňu 
spoločne s maďarskou výpravou a to Ambruzziho rebrom.  
Žiaľ, pre nepriazeň počasia sa im výstup nepodaril úspešne 
dokončiť. Horolezcom sa darilo sa tiež v Alpách, kde sezónu 
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úspešne odštartoval začiatkom roka Gabo Čmárik prelezom 
cesty Colton – Mclntyre v severnej stene Grandes Jorasses. 
V januári sa uskutočnilo sústredenie v ľadovom lezení v ra-
kúskom Gastaine, organizované komisiou alpinizmu za účasti 
G. Čmárik a P. Kuzmu. Do tejto oblasti sa vrátili o mesiac 
neskôr V. Šujan, M. Blaško, M. Bernovský, F. Šimko a P. 
Kuzma. Podarilo sa im preliezť niekoľko hodnotných ľa-
dovcov. V letných mesiacoch pôsobili dvojice P. Kuzma a F. 
Šimko v oblasti Chamonix (Francúzko), kde preliezli cestu 
American direct na Petit Dru klasifikácie ED a ďalšie tri cesty 
v rovnakej obtiažnosti. V. Šujan a M. Blaško preliezli tiež 
American direct a Cestu Anouk ED na Petit Jorasses. 
Samozrejme liezlo sa aj v Tatrách, liezlo sa v skalkárskych 
oblastiach v Slovinsku, v Španielsku, kde sa prezentoval 
v kladnom svetle V. Strieženec cestami v 10 stupni obtiaž-
nosti, ale aj R. Kuzma prelezom cesty Echo 9+ na Skalke pri 
Trenčíne. Skrátka, horolezci boli maximálne aktívni vo všet-
kých disciplínach. Do lezenia sa zapájalo aj nežnejšie pohlavie 
a to už cesty v stupni 8. Trenčiansky horolezecký oddiel 
organizoval preteky na miestnej horolezeckej stene pri želez-
ničnom moste i na skalke pod kostolíkom, ktoré slúžia na kva-
litnú prípravu, lezeckých podujatí.  

Vlastné poznámky 
 
Slovenský zväz bedmintonu zverejnil domáce rebríčky k 

15. marcu 2006. Vo dvojhrách sú na čele najúspešnejší Slo-
váci aj v medzinárodnom meradle - Michal Matejka (M-Šport 
Trenčín) a Eva Sládeková (M-Šport Trenčín). Poradie v 
slovenských bedmintonových rebríčkoch k 15. marcu 2006 :  
Dvojhra mužov :  
1. Michal Matejka (M-Šport Trenčín) 6010 bodov,  
2. Marián Šulko (Spoje Bratislava) 3695,  
3. Tomáš Lobotka (CEVA Trenčín) 3121,  
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4. Ladislav Tomčko (ATU Košice) 3085,  
5. Juraj Kohút (MI Trenčín) 2791, 
6. Lukáš Navrátil (Spoje) 2704,  
7. Juraj Brestovský (Benni Nitra) 2606,  
8. Lukáš Klačanský (CEVA  Trenčín) 2565,  
9. Róbert Eliaš (BC Prešov) 1915,  

10. Pavol Bozogáň (ATU) 1637. 
Dvojhra žien :  
1. Eva Sládeková (M-Šport Trenčín) 5020,  
2. Kvetoslava Orlovská (Prešov) 4698,  
3. Kristína Ludíková (MI Trenčín) 4500,  
4. Zuzana Orlovská (Prešov) 3925,  
5. Gabriela Štefániková (Spoje) 3891,  
6. Monika Fašungová (Spoje) 3063,  
7. Alexandra Felgrová (MI Trenčín) 2306,  
8. Lujza Pastuchová (Spoje) 2053,  
9. Radka Cibáková (Loko Košice) 1923,  

10. Gabriela Zabavníková (Lokomotíva Košice) 1484.  
www/tn.mesto.sk 
 

Predposledný marcový víkend symbolicky uzavrel zimnú 
prípravu „prípravkárov“ AS Trenčín na odvetnú časť súťaže. 
V sobotu 18.marca 2006 mladí futbalisti, narodení v r. 1997, 

úspešne absolvovali tur-
naj v Leviciach, kde ich 
od medailového zápisu 
delil len maličký kúsok. 
Na turnaji sa predstavili 
chalani, ktorí v príprave 
nedostávali až toľko prí-
ležitostí. Svojou bojov-
nosťou však dokázali po-
trápiť všetkých favoritov 

mladí futbalisti boli so svojím výkonom spokojní 



 815 

turnaja. Mužstvu patrí vďaka za predvedený výkon a dosť 
mrzí, že si nakoniec neodviezli medailu, ktorú si určite zas-
lúžili. Vyzdvihovať niekoho by nebolo voči ostatným „fé-
rové“, pretože bojovali všetci. 
   O deň neskôr, v nedeľu 19. marca 2006 sa „AS Trenčín“ 
v pozmenenom zložení 
predstavili na turnaji 
v Martine. Po kvalit-
ných výkonoch, ktorý-
mi chalani napodobili 
účinkovanie svojich 
„kolegov“ v Leviciach, 
obsadili veľmi pekné 
2.miesto a zaslúžene si 
domov viezli striebor-
né medaily. Navyše, v konečnom zúčtovaní sa Richard Bariš 
stal najlepším strelcom turnaja a Erik Prekop najlepším hrá-
čom mužstva AS Trenčín.  

Info Trenčín 27.03.2006  
Pomocná evidencia 167/1/06 
 
Dňa 19. marca 2006 juniorskí hokejisti Dukly Trenčín zví-

ťazili na domácom ľade v prvom stretnutí finálovej série ex-
traligy juniorov nad svojimi rovesníkmi zo Skalice 5:1 a na 
zisk zlatých medailí im tak stačí zvíťaziť už len v odvetnom 
zápase v Skalici. Trenčania rozhodli o svojom triumfe už v 
prvej tretine, keď sa najprv v 2. min presadil Záborský a o 12 
minút pridal víťazný gól v presilovke o dvoch hráčov Dos-
kočil. Zápas skončil výsledkom 5:1. 

www.tn.mesto.sk 
 
Na štadióne Mariána Gáboríka v Trenčíne sa stretla dňa          

19. marca 2006 ženská hokejová reprezentácia v druhom 

v Martine získali mladí futbalisti 2. miesto 
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prípravnom zápase s hokejovou reprezentáciou Rakúska ús-
pešne, keď zvíťazili tentoraz 2:1. O oba góly sa postarali dve 
debutantky v drese so slovebským dvojkrížom na prsiach v 37. 
minúte Čupková a v 43. minúte Sroková. Bolo to pre nás pos-
ledné reprezentačné stretnutie tejto sezóny, keďže v roku ko-
nania zimných olympijských hier sa majstrovstvá sveta žien 
v ľadovom hokeji neuskutočnia. Dvojzápasom sa sledoval cieľ 
dať príležitosť viacerým novým hráčkam. Tie sa ukázali v 
dobrom svetle. 

www.tn.mesto.sk 
 

V utorok 21. marca 2006 sa hralo odvetné hokejové stret-
nutie hokejovej extraligy juniorov na skalickom ľade. Hráči 
Skalice využili výhodu domáceho ľadu a po výhre 5:3 nad 
Duklou Trenčín vyrovnali stav finálovej série na 1:1. O maj-
strovi sa bude rozhodovať tretí zápas pod hradom Matúša 
Čáka, keďže Trenčín vyhral prvý zápas 5:1. Dukla v Skalici 
viedla od 3. minúty a bola herne v úvode lepšia, ale 20 sekúnd 
pred prvou sirénou Mikuš gólom do šatne vyrovnal a priklonil 
psychickú výhodu na stranu HK 36. Domáci prevzali inicia-
tívu a získali dvojgólové vedenie 3:1 i 4:2. Trenčín v závere 
pri hre šiestich proti štyrom znížil na 3:4, ale v pokračujúcej 
power play už nedokázal vyrovnať a ešte navyše inkasoval. 

www/tn.mesto.sk 
Pomocná evidencia 138/1/06 
 
Na Základnej škole Trenčín, Kubranská cesta sa uskutočnil 

19. ročník školského turnaja v minifutbale, ktorého sa zú-
častnilo deväť žiackych mužstiev a jeden kolektív učiteľov. Po 
dvojmesačnom maratóne stretnutí zvíťazilo mužstvo pedagó-
gov v zložení Schlesinger, Kuník, Felgr, ktoré porazilo v roz-
hodujúcom zápase žiakov 8. A. triedy v zložení Filip, Dvor-
ský, Mikuš, Bulko, Ondrášik, Smolík v pomere 6:3. Tretie 
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miesto obsadili žiaci 7. M triedy v zložení Rariga, Kmec, 
Bariak. Najlepším strelcom za učiteľov bol Schlesinger, za 
žiakov Rariga. Turnaj bol dobrou prípravou pre žiakov školy, 
ktorí sa prebojovali až do okresného finále základných škôl. 
Mladší žiaci obsadili vo finále v Soblahove 3. miesto a diev-
čatá vo Svinnej 5. miesto.  

Trenčianske noviny 20.03.2006  
 
Mladí hokejisti Dukly Trenčín na domácom ľade vybojovali 

celkové prvenstvo 
v slovenskej extra-
lige juniorov. O 
triumfe hráčov 
spod hradu Matúša 
Čáka rozhodol 
proti Skalici až 
tretí finálový duel 
dňa 23. marca 
2006, ktorý Tren-
čania vyhrali na 
domácom ľade 

pred 1650 divákmi 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). Tím zo Záhoria sa síce 
Šátekom ujal vedenia a po prvej tretine odchádzal do kabín 
spokojnejší, Dukla však odpovedala v druhej časti hry gólmi 
Mikulu a Záborského. V tretej tretine zvýšil v 51. min Sojčík 
na 3:1, no vzápätí to bolo zásluhou M. Hrtúsa opäť iba o 
jediný gól. V závere však hral prím Tomáš Záborský, ktorý 
dvoma úspešnými zásahmi v 57. a 59. min dovŕšil svoj hetrik 
a najväčšou mierou sa tak postaral o konečnú trenčiansku 
radosť. Juniori Dukly vyhrali už základnú časť extraligovej 
súťaže a najvyššie ambície naplnili aj vo finále.  

www/tn.mesto.sk 
 

radosť juniorov Dukly Trenčín po treťom víťaznom zápase 
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Po víťazstve v dorasteneckých kategóriách sa trenčianski 
bedmintonisti BK MI Trenčín posadili na trón slovenského 
bedmintonu aj v kategórii žiakov. Na Majstrovstvách žiackych 
družstiev, ktoré sa konali 25. marca 2006 v Košiciach, pre-
valcoval BK MI Trenčín svojich súperov s ešte väčšou 
suverenitou. Majstrovstvám predchádzala dlhodobá príprava, 
zameraná práve na celoslovenské súťaže. Sústredenie v Prahe 
a potom víťazné ťaženie na turnaji v nemeckom Waghäuselli 
posúvali kolektív do úlohy favorita aj na vrcholných domácich 
súťažiach. Dievčatá a chlapci BK MI si vo finále Majstrov-
stiev Slovenskej republiky žiackych družstiev so súpermi po-
radili nad očakávanie hladko. Za účasti najlepších štyroch 
kolektívom zo Slovenska prešlo družstvo v zložení Veronika 
Jarjabková, Ivanka Gajdošíková, Alexandra Škultétyová, Petra 
Plesníková, Mária Čibíková, Milan Ludík, Martin Bočák, 
Tomáš Ondrovič, Lukáš Hulín a Richard Janáč bez jediného 
zaváhania. BK MI Trenčín zdolalo Lokomotívu Košice 7:0, M 
Šport Trenčín 7:0 a BC Prešov 6:1. „Bolo to opäť víťazstvo 
skvelého, stmeleného kolektívu. Tešíme sa aj z tohoto úspechu 
a po dorastencoch máme aj žiakov so zlatými medailami z 
Majstrovstiev SR. Motivuje nás to k ďalšej tvrdej práci o to 
viac, že viacerí členovia nášho klubu sa začínajú presadzovať 
na medzinárodnom poli a umiestňujú sa v európskych a sve-
tových rebríčkoch. To je dôkaz, že v Trenčíne sa bedmintonu 
darí, čoho základom je dobrá práca s mládežou,“ vyjadril 
spokojnosť tréner Peter Ludík, strojca úspechov trenčianskeho 
bedmintonu.  

Trenčianske noviny 27.03.2006  
Pomocná evidencia 164/1/06 
 
Dňa 28. marca 2006 sa pod patronátom Slovenského orla 

v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo žiakov Street-hokeji za 
účasti ôsmich družstiev – víťazov okresných kôl. Skupinu A) 
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vyhralo družstvo Základnej školy Trenčín, Hodžova ulica 
pred Púchovom a skupinu B) Považská Bystrica pred Dub-
nicou nad Váhom, ktoré bojovali vo finále o majstra kraja. Vo 
finále sa stretlo družstvo Trenčína s Považskou Bystricou, 
z ktorého vyšlo víťazné družstvo z Považskej Bystrice v po-
mere 3:1. 

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 177/3/06 
 
Dňa 30. marca 2006 podpísal nový tréner hokejového 

seniorského družstva Dukla Trenčín Antonín Stavjaňa ročnú 
zmluvu s ročnou opciou. Jeho asistentom sa stal Július 
Penzéš, ktorý priviedol juniorku k titulu majstrov Slovenska 
nie je žiadnym tajomstvom. Tréner Antonín Stavjaňa (začiat-
kom osemdesiatych rokov pôsobil v tíme Dukly Trenčín ako 
obranca), bol až do nedávna úspešným trénerom v poslednom 
ročníku v Dynamax Nitra. Po tom, čo prišli neúspechy tohto 
družstva v play-off s družstvom Skalice a informácia, že pres-
túpi do prvoligového Slovana Bratislava, Dynamax Nitra 
s ním rozviazal zmluvu, čo využilo vedenie Dukly Trenčín 
a angažovalo pre nasledovné obdobie do svojich služieb ako 
trénera. Jeho najbližšími plánmi je letná dobrá príprava 
a dovtedy doplniť káder družstva o troch až štyroch obrancov 
a dvoch až troch útočníkov. 

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 183/1/06 
 
V Púchove dňa 31. marca 2006 sa uskutočnil 2.ročník vy-

hlásenia najúspešnejších športovcov, športových kolektívov, 
trénerov a funkcionárov Trenčianskeho kraja za rok 2005. 
Organizátorom podujatia bol Trenčiansky samosprávny kraj a 
Krajské športové centrum v Trenčíne. Ocenenia najúspeš-
nejším jednotlivcom odovzdali predseda Trenčianskeho samo-
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správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, predseda Krajského 
športového centra v Trenčíne Ing. Pavol Jurčík a JUDr. Vi-
liam Veteška. Z Trenčína ocenenia prevzali : 
- Igor Kočiš – Dukla Trenčín - kulturistika,  
- Jana Purdjaková – Dukla Trenčín - kulturistika,  
- Martin Tešovič – Dukla Trenčín – vzpieranie, 
- Tibor Duchovný – letecký modelár,  
- Róbert Gavenda – cyklokrosár,  
- Martin Hubáček – triatlonista,  
- Kolektív mladších dorastencov vo futbale AS Trenčín - 

majstri Slovenskej republiky,  
- Kolektív kanoistov z Novák a Osemročného športového 

gymnázia v Trenčíne - 4. miesto na majstrovstvách sveta,  
- Gabriel Čmárik – horolezec,  
- Jaroslav Dutka – horolezec, 
- Branislav Kacina – skialpinista, 
- Ing. Juraj Potoček – Musher klub, 
- Rastislav Tureček – Hand bike,  
- Ing. Július Kákoš – modelár,  
- Martin Skúpy – funkcionár Slovenského orla v Trenčíne,  
- MUDr. Ivan Javorský – telovýchovný lekár. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 1. a  2. apríla 2006 sa v Prešove hral záverečný 
turnaj majstrovstiev Slovenska dorasteneckých družstiev v 
badmintone. Kvalifikovali sa naň po dva tímy z oboch 
oblastných súťaží Východ a Západ. Absolútne suverénne si 
počínali domáce nádeje BC Prešov, ktoré v troch stretnutiach 
a dohromady 21 zápasoch nestratili ani jediný set. Zverenci 
trénera Daniela Orlovského BC Prešov získali zlaté medaily. 
O ďalšie medaily sa podelili Spoje Bratislava, ktorým sa ušli 
strieborné medaily a bronzové medaily získalo družstvo MI 
Trenčín. Záverečné poradie : 

1. BC Prešov              6 bodov 
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2. Spoje Bratislava     4 bodov 
3. MI Trenčín          2 body 
4. Lokomotíva Košice 0 bodov 
www/tn.mesto.sk 
 
V dňoch 1. a 2. apríla 2006 sa uskutočnili v športovej hale 

Vojenského športového klubu v Trenčíne majstrovstvá Slo-
venska vo vzpieraní. O najhodnotnejší výkon na majstrov-
stvách Slovenska vo vzpieraní mužov, žien a juniorov v 
Trenčíne sa postaral Viktor Gu-
mán z Košíc, ktorý v kategórii do 
85 kg, ktorého dvojbojový súčet 
326 kg mal v prepočte na Sin-
clairove body hodnotu 403,21 b. Na 
domácom šampionáte napokon neš-
tartoval trojnásobný bronzový 
medailista z vlaňajších majstrov-
stiev sveta v Katare v kategórii do 
105 kg Martin Tešovič z Vojen-
ského športového klubu Dukla 
Trenčín. Najúspešnejšími klubmi 
majstrovstiev Slovenskej republiky 
sa stali Vojenský športový klub Dukla Trenčín, Luke Trenčín 
a Diana Orol Ružomberok so ziskom dvoch titulov. Minu-
loročné tituly obhájili iba dvaja vzpierači - Michal Palkovič, 
ktorý v kategórii do 56 kíl zaostal za slovenským rekordom v 
dvojboji len o jediný kilogram, a Rudolf Lukáč v kategórii do 
77 kg. Slovenský šampionát v Trenčíne bol súčasne aj 1. 
kolom prvoligovej súťaže mužských družstiev. Najviac bodov 
(1747,04) nazbieral obhajca titulu Mestský klub vzpierania a 
silových športov Košice, na druhom mieste skončil s desať-
bodovou stratou ďalší košický klub, nováčik súťaže Viktória 



 815 

Športhala Košice a na treťom mieste Vojenský športový klub 
Dukla Trenčín.  

Výsledky: 
Kategória mužov do 56 kg :  
1. Michal Palkovič (Diana Orol Ružomberok) 199 (92+107),  
2. Tibor Moro 181 (81+100),  
3. Jaroslav Šolc (obaja MKVaSŠ Košice) 165 (74+91),  
Kategória juniorov do 65 kg :  
1. Tibor Moro (MKVaSŠ Košice) 181 (81+100) 
Kategória mužov do 62 kg : 
1. Lukáš Črep (Diana Orol Ružomberok) 190 (85+105), 
2. Andrej Vavro (Radola) 169 (77+92),  
3. Ľuboš Chovanec (TJ Dukla Trenčín) 163 (73+90),  
Kategória juniorov do 62 kg :  
1. Lukáš Črep (Diana Orol Ružomberok) 190 (85+105) 

Kategória mužov do 69 kg :  
1. Jiří Žejdlík (VŠK Dukla Trenčín) 250 (115+135), 
2. František Eliáš (MKVaSŠ Košice) 227 (105+122), 
3. Róbert Kurpel (TJ Dukla Trenčín) 225 (100+125),  
Kategória juniorov do 69 kg :  
1. František Eliáš (MKVaSŠ Košice) 227 (105+122), 
Kategória mužov do 77 kg :  
1. Rudolf Lukáč (Luke Trenčín) 305 (130+175), 
2. Pavol Svrček (VŠK Dukla Trenčín) 285 (135+150),  
3. Miroslav Janíček (WLC Elkop Dolný Kubín) 282 

(127+155), 
Kategória juniorov do 77 kg :  
1. Štefan Baláž (Diana Orol Ružomberok) 226 (100+126), 
Kategória mužov do 85 kg :  
1. Viktor Gumán (Viktória Športhala Košice) 326 (156+170), 
2. Richard Tkáč (MVKaSŠ Košice) 319 (142+177),  
3. Tomáš Črep (Diana Orol Ružomberok) 285 (125+160),  
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Kategória juniorov do 85 :  
1. Matúš Pokusa (TJ Dukla Trenčín) 234 (100+134), 
Kategória mužov do 94 kg :  
1. Ondrej Kutlík (Luke Trenčín) 327 (143+184) 

2. Branislav Tužinčin (Sokol Hlohovec) 280 (120+160),  
3. Oskar Patasi (MŠK Thermal Veľký Meder) 254 (116+138),  
Kategória juniorov do 94 kg :  
1. Jaroslav Pavlovič (VŠK Dukla Trenčín) 245 (105+140), 
Kategória mužov do 105 kg :  
1. Róbert Orbán (MKVaSŠ Košice) 305 (130+175), 
2. Michal Pokusa (VŠK Dukla Trenčín) 302 (132+170), 
3. František Szabó (MŠK Thermal Veľký Meder) 266 

(116+150),  
Kategória juniorov do 105 kg :  
1. Michal Pokusa (VŠK Dukla Trenčín) 302 (132+170), 
Kategória mužov nad 105 kg :  
1. Peter Bakala (Tatran Krásno nad Kysucou) 297 (135+162),  
2. Milan Kolčár (TJ Dukla Trenčín) 292 (128+164),  
3. Milan Korista (Viktória Športhala Košice) 284 (134+150),  
Kategória juniorov nad 105 kg :  
1. Ondrej Kružel (Bobrov) 280 (120+160) 

Kategória žien do 58 kg : 
1. Kamila Gurská (JIM B. Bystrica) 131 (61+70),  
2. Lenka Horná (TJ Dukla Trenčín) 123 (55+68), 
Kategória žien do 63 kg :  
1. Marta Žiarová (VŠK Dukla Trenčín) 125 (55+70), 
Kategória žien do 69 kg :  
1. Michaela Čizmadiová (Družstevná) 85 (35+50), 
2. Dominika Brutovská (Viktória Športhala Košice) 57 

(24+33), 
Kategória žien do 75 kg :  
1. Lucia Olosová (WLC Elkop Dolný Kubín) 108 (48+60), 
 



 815 

Kategória žien nad 75 kg :  
1. Anna Horná 117 (53+64), 
2. Zuzana Horná 115 (50+65),  
3. Ivana Bartáková (všetky TJ Dukla Trenčín) 95 (40+55). 
Poradie družstiev mužov po 1. kole :  
1. MKVaSŠ Košice 1747,04 b.,  
2. Viktória Športhala Košice 1737,36, 
3. VŠK Dukla Trenčín 1697,36,  
4. WLC Elkop Dolný Kubín 1564,54, 
5. TJ Dukla Trenčín 1471,65,  
6. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 1311,34. 

www/tn.mesto.sk 
 

Dňa 1. apríla 2006 sa uskutočnil 
na zimnom štadióne MG Rink 
v Trenčíne 1. ročník exibičného 
turnaja v curlingu, ktorého sa zú-
častnili osobnosti z verejného, 
športového, novinárskeho a podni-
kateľského života. Tí, ktorí sa zú-
častnili tohto nebývalého poduja-

tia, ktorého praktické prevedenia vidíme len z televíznej 
obrazovky, dostalo konkrétnu podobu v tomto nevšednom 
zápolení. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 185/1/06 

 
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie František Hossa 

pozval na týždňový minikemp štrnástich hráčov do Trenčína 
pred začiatkom hokejových majstrovstiev sveta v Rige. Mimo-
riadne sústredenie sa uskutočnilo z toho dôvodu, že viacerí 
adepti na reprezentačný dres so svojimi klubmi už ukončili 
súťažnú sezónu. Tréningový minikemp sa začal v utorok 4. a-
príla 2006 a trval do 7. apríla 2006 na zimnom štadióne MG 

do súťaže sa zapojil aj Ing. Branislav Celler 
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Rink. Trénerovi Františkovi Hossovi asistoval Jerguš Bača. 
„Chceme, aby hráči mali kontakt s ľadom a mali tiež orga-
nizovaný tréning. Čakáme, ako dopadnú ďalšie zápasy a podľa 
toho budeme postupne pozývať ďalších hokejistov,“ doplnil 
František Hossa. Okrem už dávnejšie spomínaných Ľuboša 
Bartečka a Jaroslava Obšuta sa žiadni iní hráči neospravedlnili 
z možnej účasti na svetovom šampionáte v Lotyšsku. Mini-
kempu v Trenčíne sa zúčastnili :  
Brankári : Karol Križan (MoDo Hockey), Ján Laco (HC Ko-
šice); 
Obrancovia : Peter Podhradský, Slavomír Bodnár (obaja HC 
Košice), Stanislav Hudec (HC Vítkovice Steel), Tomáš 
Starosta (Neftechimik Nižnekamsk), Tomáš Frolo (Oceláři 
Trinec); 
Útočníci : Vladimír Dravecký, Miroslav Lažo (obaja HC Ko-
šice), Peter Húževka (Dukla Trenčín), Andrej Podkonický, 
Ľubomír Vaic (obaja HC Liberec), Martin Hujsa (HC Slovan 
Bratislava), René Jarolín (HK 36 Skalica).  

Slovenská reprezentácia odohrala prípravné stretnutia 
v Piešťanoch proti Dánsku, Nórsku, dvojzápas proti Česku, 
dve stretnutia vo Švajčiarsku a na záver proti Ukrajine. 

Vlastné poznámky 
 
Vo Vrábloch sa konal Slovenský pohár mládeže v karate, na 

ktorom pretekári Ekonómu Trenčín získali tieto umiestnenia : 
V kat. kumite starších žiakov do 40 kg zvíťazil D. Kopúň, 
rovnako úspešný v kategórii starších žiakov do 35 kg bol R. 
Súdny. V kategórii mladších dorasteniek do 50 kg získala P. 
Pevalová druhú priečku a v kategórii starších žiačok do 40 kg 
H. Pristašová získala tiež druhé miesto. 

Karatisti Ekonómu štartovali aj v Bratislave na maj-
strovstvách bratislavskej únie. Prvenstvá si vybojovali v 
kumite starších žiakov do 40 kg D. Kopúň, kumite starších 
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žiačok M. Kopúňová, mladších žiakov do 35 kg R. Súdny a 
mladších žiakov do 30 kg Z. Michalec. Druhé miesto v 
kumite mladších žiačok do 40 kg obsadila L. Bacová a tretia v 
kumite mladších dorasteniek sa umiestnila do 50 kg P. 
Pevalová.  

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 179/1/06 
 
Na Veľkonočnom turnaji a 3. ročníku Memoriálu Dušana 

Dršku vo vzpieraní v Trenčíne dňa 8. apríla 2006 štartovalo 
52 pretekárov z Čiech, Rakúska a Slovenska. Výsledky : 
Kategória mužov : 
1. Michal Pokusa (Vojenský športový klub Dukla Trenčín) 

329,34 bodov, dvojboj - 305/135+170), 
2. Roman Stareček (Telovýchovná jednota Dukla Trenčín) 

314,06 bodov,  dvojboj - 252/107+145),  
3. Peter Bakala (Tatran Krásno n/K.) 310,91 bodov, dvojboj 

300/140+160). 
Kategória žien : 
1. Marta Žiarová (Vojenský športový klub Dukla Trenčín) 

160,53 bodov, dvojboj - 131/57+74),  
2. Lenka Horná (Vojenský športový klub Dukla Trenčín) 

155,98 bodov dvojboj - 123/53+70),  
3. Petra Müllerová (Česká republiky) 153,97 bodov, dvojboj  - 

127/58+69). 
Kategória dorastencov : 
1. Matúš Pokusa (Telovýchovná jednota Dukla Trenčín) 

297,45 (78,85 - 240/110+130). 
www/t.mesto.sk 09.04.2006 
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Mužstvo  chlapcov prípravky futbalového klubu TTS SOS 
Tren-  čín ´95 počas zimnej prestávky absolvovalo niekoľko 

turnajov, v ktorých strie-
dalo  dobré vystúpenia 
so slabšími. Na silne ob-
sadenom turnaji v Prie-
vidzi chlapci ťahali za 
kratší koniec skončili 
dvanásty, v Novej Dub-
nici tretí, vo Svinnej pia-
ty. Nakoniec to najlepšie: 
posledný turnaj na My-

jave po troch víťazstvách a jedinej prehre od mestského rivala 
AS Trenčín sa hráči radovali z cenného prvenstva. Ďalšiu 
radosť chlapcom i sebe spravil František Krasňan, ktorý  sa 
s piatimi presnými zásahmi vyhrala súťaž strelcov. Všetci 
chlapci, ktorí sa turnaja zúčastnili, si z chuti zahrali a dôstojne 
reprezentovali naše mesto.  

Info Trenčín 13.04.2006  
Pomocná evidencia 207/1/06 
 
V pondelok ráno 10. apríla 2006 oslovilo vedenie Matadoru 

Púchov asistenta 1. ligovej futbalovej Jednoty AS Trenčín Pe-
tra Ančica so serióznou trénerskou ponukou zachrániť Púchov 
v prvej lige. Bral to ako výzvu opäť pôsobiť v najvyššej sú-
ťaži, tentoraz už vo funkcii hlavného trénera. Z histórie je 
známe, že v mladosti Peter Ančic (nar. 23. októbra 1955 v 
Trenčíne) začínal s futbalom v rodnej Ľuborči, kde hrával v 
mládežníckych kategóriach. Potom pôsobil už ako senior v 
Hlinsku, v Trenčíne (sedem rokov),  v Nitre, v Slušoviciach a 
na záver kariéry v Bánovciach n/B. Ako tréner začínal v 
Štúrove, Bánovciach, v Žiari nad Hronom a v Podbrezovej. Na 
svojom konte má 220 prvoligových štartov, v ktorých vsietil 

víťazné družstvo TTS ´95 po turnaji v Myjave 
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37 gólov. Je otcom Juraja, futbalistu, ktorý v súčasnosti 
celkom úspešne hrá najvyššiu súťaž v českom Liberci. Treba 
povedať , že ešte na jeseň 2005 bol jedným z asistentov L. 
Hudeca v AS Trenčín, počas zimnej prestávky však najvyššiu 
súťaž ako asistent opustil a odišiel trénovať do treťoligovej 
Nemšovej. Na lavičke tohto tímu však odkaučoval iba dve 
víťazné jarné majstrovské stretnutia, doma proti Komárnu 3:0 
a v Jaslovských Bohuniciach 1:2. Vzápätí však prišla dosť 
nečakaná ponuka z Corgoň ligového Matadoru Púchov, ktorý 
je v súčasnosti až na samom dne tabuľky, ktorý odvolal 
českého kormidelníka Pavla Vrbu. 

Trenčianske noviny 19.04.2006  
 
V Senci na zasadnutí Rady zvolili predsedov jednotlivých 

komisií Slovenského futbalového zväzu. Predsedom komisie 
mládeže sa stal Ing. Pavol Hozlár z Trenčína.  

Trenčianske noviny 19.04.2006  
 
Na 21. ročníku Behu oslobodenia Beňadikovej, Jakubovian, 

Jamníka, Konskej a Liptovského Ondreja dňa 16. apríla 2006 
zvíťazila v behu na 3.200 metrov v kategórii žien nad 35 
rokov Jitka Hudáková z Trenčína časom 14,31 min.  

www/tn.mesto.sk 
 
Na 11. ročníku medzinárodného turnaja „Veľkej ceny 

Nymburka v karate“v českom meste Nymburk súťažilo 
približne 600 pretekárov prevažne z úspešných českých klu-
bov, ktorí súťažili o medaily a ceny primátora Mesta Nym-
burk. Karatisti z trenčianskeho klubu Laugaricio začali svoju 
žatvu medailí v kategórii športový zápas kumite v kategórii 
starších žiačok do 40 kg, kde sa stretli vo finále obe z klubu 
Laugaricio „zlatá“ Alica Bretschneiderová so „striebornou“ 
Nicol Belákovou. V mladších žiakoch do 35 kg získali bron-
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zovú medailu Marián Kulík a Robert Lexmann a v starších 
dorastencoch do 60 kg vybojoval zlatú medailu Marek Kulík. 
V kategórii muži do 65 kg suverénne zvíťazil skúsený borec 
Peter Kumičík. 

Trenčianske noviny 19.04.2006  
Pomocná evidencia 218/2/04 
 
Dňa 22. apríla 2006 na 17. ročníku Dunajského maratónu 

v rýchlostnej kanoistike v Komárne získala Lucia Baláková 
zo Slávie  Športová škola Trenčín tretie miesto. 

www/t.mesto.sk 
 
Na slávnostnej akadémii v trenčianskom Kultúrnom a 

metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky dňa 
23. apríla 2006 zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho 
kraja a Krajského športového centra vyhlásili najlepších 
športových trénerov za rok 2005. Ocenenie prevzali Dušan 
Bučko (Boxing club Dubnica n/V), Ľubomír Hagara (KRK 
DAK Kiaba Nováky), Eduard Hartmann (Dukla Trenčín) a 
Vladimír Janko (NCHZ Nováky). Na stretnutí odmenili aj 
zaslúžilých funkcionárov Ľubomíra Mikulu (Volejbalový 
športový klub Púchov), Viliama Ugróczyho (FK Baník Prie-
vidza), Juraja Kaula (Slávia športová škola Trenčín), pred-
sedu Slovenského zväzu vodného póla Eduarda Prelovského, 
Branislava Škáru (ZTŠČ Trenčín), Ivana Kormaňáka (ZK 
Baník Prievidza), Vincenta Pacúcha (futbal Považská Bys-
trica), Jozefa Kováča (viacboj všestrannosti Považská Bys-
trica) a 81-ročného atletického funkcionára Otta Haüslera z 
Trenčína. 

www/tn.mesto.sk 
 
Dňa 24. apríla 2006 na pretekoch v cestnej cyklistike 

v Dudinciach v hlavnej mužskej kategórie skončil v závereč-
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nom bodovaní Maroš Kováč z Dukly Trenčíne tretie a jeho 
oddielový kolega Roman Broniš štvrté miesto. 

www/tn.mesto.sk 
 
O najhodnotnejšie výkony sa na kontrolných pretekoch 

ľahkých atlétov na tartanovom štadióne v Dubnici nad Váhom 
dňa 24. apríla 2006 postarali aj Trenčania Jozef Repčík 
v behu na 2000 m a Matúš Mentel v behu na 60 m. Výsled  
ky : 
kategória mužov : 
- v behu na 60 m zvíťazil Matúš Mentel zo Slávie Trenčín 

7,17 sek., 
- v behu na 300 m zvíťazil Matúš Mentel 35,20 pred Joze-

fom Repčíkom, obaja zo Slávia Trenčín 35,80 sek.,  
- v behu 2000 m zvíťazil Jozef Repčík zo Slávie Trenčín 

5:47,02,  
- v hode oštepom zvíťazil Martin Benák zo Slávie Trenčín 

55,34. 
www/tn.mesto.sk 

 
Dňa 25. apríla 2006 usku-

točnilo Krajské športové cen-
trum v Trenčíne ocenenie naj-
úspešnejších trénerov Tren-
čianskeho kraja za rok 2005. 
Ďakovný list za prácu v pros-
pech športu a telesnej výchovy 
prevzali z rúk tajomníka Kraj-

ského športového centra v Trenčíne Františka Koronciho títo 
tréneri : 
- za športové odvetvie – futbal, trénerov mladších futbalistov 

AS Trenčín Martin Stano, 

Milan Stano preberá ocenenie od Mariána Ondrušku 



 815 

- za športové odvetvie – hádzaná, tréner Hádzanárskeho klu-
bu Štart Trenčín Peter Sabadka, 

- za športové odvetvie  - raketomodelárstvo tréner KRK DAK 
KIABA Nováky Ľubomír Hagara, 

- za športové odvetvie – plávanie, trénerka Plaveckého klubu 
Slovan Prievidza Hana Krčíková, 

- za športové odvetvie – tenis, tréner Športového klubu TCTT 
& SAKI Trenčianske Teplice Jozef Bulko, 

- za športové odvetvie – vodné pólo tréner Vodnopólového 
klubu NChZ Nováky Vladimír Janko.  
Vlastné poznámky 
 
V stredu 26. apríla 2006 sa uskutočnil nevšedný zápas troch 

družstiev. Na umelom trávniku sa tu stretli futbalové mužstvá 
chlapcov a dievčat zo Základnej školy Trenčín, Veľkomo-
ravská ulica, Základnej školy v Púchove a Špeciálnej inter-
nátnej školy Vladimíra Predmerského v Trenčíne. V rámci 
súťaže špeciálnych olympiád si dve trenčianske školy zahrali 
spoločne s družstvom Púchova unifikovaný futbal. Jeho 
zvláštnosťou bolo, že každé družstvo bolo zložené tak zo 
zdravých ako z mentálne postihnutých detí. Podľa prezidentky 
Slovenského hnutia špeciálnych olympiád Evy Lisičanovej 
tieto súťaže vznikli pre lepšiu integrácii mentálne postihnu-
tých ľudí do spoločnosti a svoj cieľ plnia. Postihnuté deti 
môžu s pomocou zdravých rozvíjať svoje schopnosti a naopak 
zdravé deti môžu vďaka týmto hrám zmeniť svoje postoje a 
lepšie prijať takýchto ľudí. Hra bola pre deti najlepšou mož-
nosťou pre spoločné zažívanie radosti z hry a ponúka cestu, 
ako sa navzájom spoznať. V zápase, v ktorom nechýbali pravé 
mažoretky nakoniec zvíťazili žiaci z Púchova pred družstvom 
Trenčína A a Trenčín B. Za najlepšieho brankára vyhodnotili 
Trenčana Mareka Bulka, najlepšieho obrancu Róberta Balá-



 815 

ža z Púchova a najlepšieho útočníka Romana Gagu z druž-
stva Trenčín A. 

Trenčianske noviny 03.05.2006 
 
Na majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike na 

dlhých tratiach v Novákoch si 29. apríla 2006 v seniorských 
kategóriách vybojovali titul šampióna v C2 Ľubomír Hagara 
s Danielom Biksadským z Dukly Trenčín. Na druhom mieste 
sa umiestnila v kategórii starších dorasteniek v K2 Petra 
Muchová zo Slávie Športová škola Trenčín s Piešťankou 
Simonou Šamkovou. Na druhý deň 30. apríla 2006 získali 
svojím výkonom pekné umiestnenia ďalší trenčianski prete-
kári : 
- v kategórii mužov v K1 na 5000 metrov tretie miesto La-

dislav Belovič z Dukly Trenčín; 
- v kategórii žien v K1 tretie miesto Lucia Baláková zo Slá-

vie Športová škola Trenčín; 
- v kategórii mužov v C1 tretie miesto Daniel Biksadský 

z Dukly Trenčín. 
www/tn.mesto.sk 
 
Cyklista Dukly Trenčín Maroš Kováč sa umiestnil na        

3. mieste na Memoriáli Andrzeja Trochnowskiego, pretekoch 
kategórie 1.2 na 164 km v poľskom Wyszkowe. Kováč fini-
šoval v špurte osemčlennej skupiny za Poliakmi Piotrom 
Chmielewskim a Marcinom Sapom. Vo vedúcej skupine bol aj 
ďalší slovenský cyklista Martin Riška, ktorý napokon skončil 
na 6. pozícii. Kováč i Riška si pripísali body do kontinentálnej 
klasifikácie UCI.  

www/tn.mesto.sk 02.05.2006  
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Dňa 7. mája 2006 na 4. ročníku „Hornokysuckej 25“ – beh 
na 25 kilometrov zvíťazila v kategórii žien do 39 rokov Jitka 
Hudáková z Trenčína časom 2:06.25 hod.  

www/tn.mesto.sk 08.05.2006 
 
Dňa 7. mája v pretekoch o Cenu Olympiku v Suchej n/Par-

nou zvíťazil v kategórii juniorov na trati 92 km Róbert 
Gavenda z Telovýchovnej jednoty Slávia Športová škola 
Trenčín časom 2:14,06 hod. 

www/tn.mesto.sk 08.05.2006 
 
Na 7.ročníku medzinárodného turnaja v karate mládeže, 

dorastencov, juniorov a seniorov v Hradci Králové viac ako 
900 pretekárov z Českej republiky, Slovenska, Chorvátska, 
Talianska, Poľska a Švédska súťažilo v zaplnenom kongre-
sovom centre Aldis. Dôležitou zmenou oproti pravidlám bolo, 
že kategórie dorastencov a vyššie museli mať „povinné 
papučky“, čiže chrániče chodidiel. To ponúklo všetkým pre-
tekárom širšie spektrum používaných techník a kombinácií. 
Na stupne víťazov sa tak postavili skutočne dobre pripravení 
karatisti, medzi ktorých patrili aj karatisti z klubu Laugaricio 
Trenčín. Zvíťazili v športovom zápase kumite dievčatá 7 - 11 
rokov Alica Bretschneiderová, chlapci 7 - 11 rokov Libor 
Vlček. V kumite dorastencov sa umiestnili na druhom mieste 
Marek Kulík a na treťom mieste Marek Čurgali. V kategórii 
mužov sa umiestnil na treťom mieste Peter Kumičík. 

Info Trenčín 11.05.2006 
Pomocná evidencia 250/1/06 
 
Jozef Hrušovský a Alexander Matečný z Karate klubu Eu-

rópa Trenčín reprezentovali 29. apríla 2006 Slovenskú repu-
bliku na Európskom medzinárodnom turnaji v Maďarsku, 
v meste Siofók, na súťaži „Balaton karate Cup 2006“. 
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Súťaže sa zúčastnili viaceré reprezentácie Maďarska, Talian-
ska, Srbska, Rumunska, Rakúska a Slovenska. Alexander 
Matečný v kategórii kata kadeti 16 a 17 roční získal zlatú me-

dailu. Rovnako cenný 
kov a víťazstvo vybojo-
val aj Jozef Hrušovský 
v kategórii kata juniori 
18 až 20 roční. Dňa            
29. apríla 2006 sa usku-
točnila aj medzinárodná 
súťaž pre deti a mládež 
v Galante pod názvom 
„Galanta Cup 2006“, 
na ktorom Karate klub 

Európa Trenčín reprezentovali dve pretekárky v kata (súborné 
cvičenia) a v kumite (zápas). V kategórii kata starších žiačok 
sa na 2. mieste umiestnila Ingrida Suchánková a na 4. mieste 
Romana Havierová. V kategórii kumite starších žiačok zví-
ťazila Ingrida Suchánková.  

Info Trenčín 11.05.2006 
Pomocná evidencia 250/1/06 
 
Dukla Trenčín sa po neúspešnej minulej sezóne rozhodla 

posilniť svoj káder viacerými známymi menami. Zo Skalice 
prišiel skúsený český obranca Aleš Křetinský, z Nitry stredný 
útočník Andrej Kollár, po troch rokoch v najvyššej českej sú-
ťaži v drese Zlína sa vracia Peter Barinka a po piatich rokoch 
v Česku a vo Švédsku oblečie dres Dukly odchovanec Sta-
nislav Valach. Už dávnejšie bol známy príchod českého obrá-
ncu Pavla Staněka, ktorý bol jedným z najlepších hráčov 
druhej najvyššej súťaže v Česku, hrajúci v drese Jihlavy. Ve-
denie Dukly Trenčín už pred časom oznámilo predĺženie 
zmluvy s Jiřím Hešom. Okrem nového kontraktu s Hešom sa 
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potvrdili nové zmluvy s Tiborom Melichárkom a Jurajom 
Ďurčom. Prvý menovaný podpísal kontrakt na 1+1 rok a 
skúsený obranca Ďurčo na jednu sezónu. Mužstvo je pre toto 
obdobie uzavreté. Vyšlo nám takmer všetko, do čoho sme sa 
pustili povedal generálny sekretár Dukly Trenčín Piovarči. 
Preto musíme byť spokojní. Chceme ísť cestou užšieho kádra 
a dať väčšiu príležitosť juniorom ako v minulej sezóne. O 
šancu však musia zabojovať. Z minuloročného kádra si Tren-
čania uplatnili opciu na Miroslava Hálu, Petra Húževku a Vla-
dimíra Nemca. Z mužstva odchádzajú brankári Marek No-
votný a Róbert Kompas, ktorý ukončil aktívnu činnosť, obran-
covia Slavomír Hriňa, Ladislav Gabriš, David Mocek, Patrik 
Rimmel, Martin Kivoň, útočníci Igor Majeský a Ján Zlocha. 
Trenčania začali v utorok s prípravou na novú sezónu. Nové-
mu kormidelníkovi Antonínovi Stavjaňovi bolo k dispozícii 34 
hráčov vrátane úspešných juniorov. Po deviatich týždňoch 
prípravy na suchu v domácich podmienkach dostanú hráči 
trojtýždňovú dovolenku a 24. júla vykorčuľujú na ľad. 

www/tn.mesto.sk 02.05.2006  
 

Na Slovenskom pohári v cyklokrose v Trenčíne dňa 7. mája 
2006 na Ostrove sa zúčastnila celá popredná špička prete-
károv. Víťazstvá si odniesli : 
- kategória „Elite“ 

Peter Musiga z CTK Záriečie 
- kategória „Senior“ – 17 a viac rokov 

Lukáš Roth z 3 AL Klub Poprad 
- kategória „Cadet“ – 15 až 16 roční 

Ján Kočiš z 3 AL Klub Poprad 
- kategória „Minima“ – 13 až 14 roční 

Ján Musil z MK Austerlitz, Česká republiky 
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- kategória „Benjamín“ – 11 
až 12 roční 

Miroslav Kolárik z 3 AL Klub 
Poprad 
- kategória „Pousisin“ – do 10 

rokov 
Michal Ivan z 3 AL Klub 
Poprad 
- kategória „voľná modrá“ 

Marek Sloboda z Banskej 
Bystrice 
- kategória „voľná zelená“    

Vladimír Alexa z 3 AL Klub Poprad 
Cyklotrial .sk 22.05.2006 
 
Pedagógovia z okresu Trenčín po víťazstve v krajskom finá-

le vo futsale nenašli premožiteľa ani na majstrovstvách Slo-
venskej republiky v Senici dňa 5. mája 2006. V semifinále po 
výbornom výkone zvíťazili nad kolegami z Gelnice (Košický 
kraj) 20:4. Vo finálovom zápase sa dlho nedokázali presadiť 
proti defenzívnej taktike Dunajskej Stredy (Trnavský kraj). 
Trpezlivou hrou však postupne súpera zlomili a zvíťazili 11:5 
a pohár pre majstrov Slovenska putoval do rúk Trenčanov. 
Pred 3 rokmi sa začal okolo výborného futbalistu Andreja 
Paulínyho tvoriť kolektív zanietených súčasných i bývalých 
hráčov, kde vek nehrá rolu, veď kolektív tvoria hráči od 23 do 
56 rokov. Družstvo Trenčína tvorili títo hráči : Dušan Černek 
zo Základnej školy M. Rešetku Horná Súča, Andrej Paulíny zo 
Základnej školy Soblahov, Miroslav Karas zo Základnej školy 
Trenčín, Hodžová ulica, Roman Jaška zo Základnej školy 
Trenčianske Teplice, Jaromír Felgr zo Základnej školy Tren-
čín, Kubranská ulica, Igor Schlesinger zo Základnej školy 
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Trenčín, Kubranská ulica, Jozef Hollý zo Združenej strednej 
školy hotelových služieb a obchodu Trenčín. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
 
„Konečne Paríž!“ Týmito slovami si uľavila trenčianska 

tenisová dvojica Božena Skalíková a Milan Seneši po víťaz-
stve na turnaji amatérskych párov Peugeot Roland Garros. 
Najlepší z tohto podujatia totiž dostávajú miestenku do hľa-
diska počas Medzinárodných tenisových majstrovstiev Fran-
cúzska. „Je to fantastický pocit,“ rozplýva sa úspešná hráčka. 
„O konečné víťazstvo sme bojovali už niekoľko ročníkov, 
vždy nás, ale súperi vyradili. Víťazný pár z Trenčína vôbec 
prvý v osemročnej histórii podujatia – triumfoval spomedzi 48 
dvojíc. Návšteva grandslamového turnaja bola spojená s 
päťdňovým pobytom v Paríži. V cene výherného zájazdu boli 
okrem vstupeniek na tenisové duely aj ubytovanie, strava a 
doprava. „To nie je všetko,“ vyčarí jeden zo svojich neopako-
vateľných úsmevov šťastná víťazka. „Spolu s Milanom sme 
dostali možnosť pozvať si do Francúzska spoločnosť.“ Sú-
kromný podnikateľ Seneši putuje pod Eifelovku s manželkou, 
futbalovej funkcionárke Skalíkovej bude spríjemňovať oka-
mihy v kozmopolitnom meste manžel. „Ľúto je akurát sedem-
ročnému synčekovi Nikolasovi. Počas celého turnaja ma 
výdatne povzbudzoval a napokon musí ostať doma,“ zdôve-
ruje sa starostlivá matka. Víťazstvo Skalíkovej a Senešiho sa 
zrodilo po jednoznačnom priebehu. Dvojica nestratila v turna-
ji, ktorý sa hral v skupinách na dva víťazné tiebreaky a neskôr 
na tri víťazné skrátené hry, ani jediný set! Úspešný pár ťažil z 
fantastickej hry na sieti podporenej tvrdým podaním. Obaja 
tenisti hrávajú spolu štvrtý rok, v doterajšej amatérskej kariére 
dosiahli najväčší triumf práve víťazstvom na Peugeot Roland 
Garros.  

Trenčianske noviny 17.05.2006  
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Pomocná evidencia 261/1/06 
 

Na majstrovstvách Slovenska fitnes 7. mája v Bratislave sa 
v dobrom svetle predstavila trenčianska fitneska Gabriela Je-
žíková, ktorá v silnej konkurencii získala tretie miesto v ka-
tegórii do 164 cm. 

Trenčianske noviny 17.05.2006  
Pomocná evidencia 265/1/06 
 
Od piatkového poobedia 12. mája 2006 patril trenčiansky 

kemp na Ostrove výlučne majiteľom motoriek. Zišli sa tu mla-
dí i starí, všetci na motorkách obrovských, nablýskaných, s 
koženými sedadlami, strapcami, pomaľovanými nádržami... 
Práve tu sa konal 4. ročník dobre známej Motoparty tren-
čianskeho Chopper klubu Black Kings. „Náš klub oslavuje 
práve štvrté narodeniny a ku každému klubu patrí, aby spravil 
nejakú akciu. Nemusí byť veľká, ale musí byť o niečom,“ 
prezrádil prezident klubu Miroslav Appelt. Podľa jeho slov, 
pred štyrmi rokmi prišlo na party šesťdesiat motorkárov, rok 
na to už dvesto a minulý rok sa akcie zúčastnilo už štyristo 
milovníkov motoriek. V tomto ročníku počítali organizátori až 
s počtom šesťsto až sedemsto účastníkov motozrazu. Pod-
statou každého dobrého motozrazu je porozprávať sa pri do-
brom pive a dobrej hudbe o motorkách. Po piatkovom príjazde 
do kempu začal pre návštevníkov bohatý program trvajúci až 
do nedele s tanečnicami i ohňovou šou. Viaceré hudobné ka-
pely svojou tvrdou hudbou bavili návštevníkov a samozrejme 
nechýbalo obľúbené zápolenie v rýchlosti pitia piva a súťaž o 
najväčší pupok. V sobotu 13. mája 2006 od 9,00 do 14,00 ho-
diny bola motoparty sprístupnená aj pre návštevníkov a do 
areálu sa razom nahrnulo množstvo obdivovateľov, nadšene si 
fotografujúcich nádherné a často aj ojedinelé exponáty. Za 
päťdesiatkorunové vstupné tu bolo možné vidieť všetky druhy 
motoriek, ktoré brázdia cesty. Od obrovských chopprov, cez 
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športové motorky až po trojkolesové stroje, na ktoré sa spolu s 
majiteľom zmestí aj žena a potomkovia. Žena alebo frajerka je 
súčasťou každej správnej motorky. Účastníci zrazu, medzi 
ktorými nechýbali motorkári z Rakúska, Poľska, Maďarska a 
samozrejme z Čiech, si v sobotu popoludní spoločne vychut-
nali „jazdu kráľov“. Nespočetné množstvo motorkárov sa v 
túto dobu zhromaždilo na svojich „tátošoch“ pred kempom a 
spoločne vyrazilo na okružnú jazdu cez Bánovce nad Bebra-
vou a Topoľčany. Po krátkej prestávke na guláš sa všetci, 
sprevádzaní sanitkou, ktorá bdela nad bezpečnosťou cesty, 
opäť vrátili cez Piešťany a Nové Mesto nad Váhom. Celý 
výťažok z akcie bol venovaný útulku pre psov v Trenčíne.  

Trenčianske noviny 17.05.2006  
Pomocná evidencia 264/1/06 
 
Volejbalový turnaj učiteľov, ako už tradične vyvrcholil 

finálovým turnajom v telocvični Základnej školy Trenčín, Ho-
džova ulica. Počas celého školského roku zápolilo v zá-
kladných skupinách 12 základných škôl a družstvo pracov-
níkov Mestského úradu v Trenčíne. Semifinálové turnaje roz-
hodli o štvorici najlepších, ktorí sa stretli vo finálovom turnaji 
dňa 28. apríla 2006. V zápase o 3. miesto sa zvíťazila Zá-
kladná škola M. Rešetku Horná Súča nad Základnou školou 
Nemšová 2:0. Vo finále zvíťazilo po urputnom boji družstvo 
Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony pred družstvom Mest-
ského úradu Trenčín v pomere 2:1. Na záver turnaja boli oce-
není aj najlepší jednotlivci. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený 
L. Petrtýl z družstva Mestského úradu v Trenčíne, za najlep-
šieho smečiara M. Galko z družstva Základnej školy Trenčín, 
Dlhé Hony, za najlepšiu hráčku hráčka M. Švajková z druž-
stva Mestského úradu v Trenčíne. Za najvšestrannejšieho 
hráča posledného desaťročia bol vyhlásený Pavol Halgoš 
z družstva Základnej školy Trenčín, Dlhé Hony.  
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Vlastné poznámky 
 
Karate klub Európa Trenčín pod vedením Branislava Zubri-

čaňáka 4.dan sa zúčastnili na záver sezóny majstrovstiev Slo-
venskej republiky detí a mládeže v Karate dňa 13. mája 2006 
v Košiciach. Zo siedmich trenčianskych pretekárov najúspeš-
nejšími so ziskom zlatých medailí skončili Ingrida Suchán-
ková v kategórii kumite starších žiačok a Filip Nguyen v ka-
tegórii kumite starších žiakov. Zbierku medailí rozšírili bron-
zoví medailisti Jakub Králik v kategórii kata starších žiakov, 
Ingrida Suchánková  a Romana Havierová v kategórii kata 
starších žiačok. Členovia Karate klubu Európa Trenčín svojím 
výkonom potvrdili, že patria medzi popredné kluby karate na 
Slovensku. K zisku medailí blahoželáme. 

Vlastné poznámky 
 
Na 10. ročníku Ilavského behu - Veľkej Ceny D-Lumaxu 

dňa 14. mája 2006 sa stali v kategórii nad 50 rokov Miroslav 
Kováč z Trenčína časom 51:31 min. a v kategórii žien nad 35 
rokov Jitka Hudáková z Trenčína časom  1:01:03 hod 

www/tn.mesto.sk 14.05.2006 
 
Na majstrovstvách Slovenska hráčov do 15 rokov v bed-

mintone v Hrachove dňa 14. mája 2006 sa mimoriadne darilo 
reprezentantovi MI Trenčín Milanovi Ludíkovi, ktorí z 
piatich titulov vybojoval tri, čím  stal najúspešnejším hráčom 
šampionátu. Tituly získal : 
- v kategórii jednotlivcov, keď zvíťazil vo finále nad svojím 

klubovým kolegom Martinom Bočákom 2:0; 
- v kategórii štvorhry, keď vo finále zvíťazil so svojím 

klubovým kolegom Martinom Bočákom nad klubovou 
dvojicou Lukáš Hulín – Tomáš Ondrovič 2:0; 
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- v kategórii zmiešanej štvorhry, keď vo finále zvíťazil so 
svojím klubovým kolegyňou Gajdošíkovou nad klubou 
dvojicou Martin Bočák – Olesníková 2:1 
www/tn.mesto.sk 14.05.2006 
 
Trenčiansky klub Lúč sa v stredu 17. mája 2006 stal mies-

tom amatérskeho improvizovaného divadla, kde bolo možné 
na jeden večer vyskúšať si dosky, ktoré znamenajú svet. Pod 
názvom Trenčianska improliga sa niesol prvý ročník na Slo-
vensku dobre známej akcie, ktorá žne slávu hlavne v Bra-
tislave a v Žiline a ktorej hlavnou témou je divadelná impro-
vizácia. Rodičmi celého projektu boli Marek Mojžiš a členka 
študentského parlamentu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka Monika Mináriková. „Rozmýšľal som, ako osloviť 
čo najviac ľudí. Keďže som sa zúčastňoval na improligách v 
Žiline aj Bratislave, spýtal som sa priateľov, či by do toho 
nešli,“ prezradil mladý filantrop Marek Mojžiš. Pravidlá im-
proligy sú jednoduché. Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy 
i jednotlivci, ktorí si zostavia družstvá od jedného do štyroch 
členov. Ich úlohou je po vyžrebovaní témy za tri minúty pri-
praviť scénku a za ďalšie tri ju odohrať. Témy sme vyberali 
podľa toho, čo je zaujímavé zahrať, vysvetlila Monika. A tak 
sa medzi témami ocitli také ako „Prasa melancholik“, film 
„Niečo na tej Mary je“, či príslovie „Aj čert bol krásny, keď 
bol malý“. K účasti na takejto súťaži podľa Mareka Mojžiša 
stačil zdravý exhibicionizmus a chuť zabávať druhých, pričom 
nebol vylúčený ďalší profesionálny rast. Práve z improlíg 
vyšli niektorí dnes dobre známi umelci. Vďaka podpore a 
financiám z Trenčianskej nadácie sa podarilo projekt zorga-
nizovať. No nikto neveril, že jeho úspechu vkročí do cesty 
práve hokej. Keďže naši hokejisti postúpili a v ten večer hrali 
s Kanadou, viacero ľudí dalo prednosť športovému pred kul-
túrnym zážitkom. Sprvu javiaci sa problém umožnil počas 
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večera vznik úžasnej rodinnej atmosféry, kde každý fandil 
každému, kde zrazu všetci boli jeden tím. Počas príjemného 
večera viackrát vystúpila stepová skupina Tap Dance Quartet 
a folkový spevák Vašo, ktorý vtipnými textami dotváral cel-
kovú atmosféru. Na Trenčianskej improlige sa zúčastnil aj 
herec divadla Normálka Boris Ilkyw, ktorý sem prišiel pôvod-
ne iba ako divák, no nakoniec sa dal nahovoriť a spolu s ďal-
šími tromi zostavil tím. Sám  povedal, že až tu zistil, aké je 
hranie bez prípravy náročné, akú musí mať človek bohatú 
fantáziu. V amatérskom divadle je to iné, tam presne vieme, 
čo máme hrať,“ vysvetľuje Boris, ktorý priznáva, že to bol 
perfektný zážitok.  

Trenčianske noviny 22.05.2006  
 
Dňa 26. mája 2006 pri príležitosti návštevy holandských 

priateľov z Utrechtu sa popri kultúrnych a spoločenských 
stretnutiach uskutočnilo aj stretnutie športové na futbalovom 
trávniku, v ktorom sa stretol výber futbalistov mesta Trenčín 
s futbalistami Utrechtu. Výberom futbalistov mesta Trenčín 
bol poverený vedúci Kancelárie primátora Ing. František Sá-
decký. Vybral dobre, lebo trenčianski futbalisti ukázali svojím 
súperom ako sa hrá v Trenčíne futbal, keď nad nimi vyhrali 
zaslúžene 4:1 

Vlastné poznámky  
 
Členovia šachového klubu v Trenčíne sa stretli v mesiaci 

máj 2006 na členskej schôdzi, na ktorej zhodnotili uplynulú 
majstrovskú sezónu 2005 - 2006 a zároveň si vytýčili nové 
ciele a úlohy pre nastávajúci súťažný ročník. Hráči šachového 
klubu dosiahli celkove dobré výsledky v troch ligových sú-
ťažiach. Najúspešnejší boli hráči „A“ družstva, ktoré si v ko-
nečnej ligovej tabuľke nakoniec vybojovalo 6. miesto. Tento 
úspech dosiahli pod vedením kapitána tímu M. Kijaca, keď 
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hrali v zostave: M. Gruca, P. Bombek, M. Maslík, L. Chmelík, 
I. Srvátka, P. Jurica, M. Velčko, spolu s náhradníkmi D. Du-
šom, M. Blažekom, D. Masarikom, M. Blahušom a M. Bo-
bákom. Týmto faktický nadviazali na bohatú tradíciu šachu v 
meste pod hradom Matúša Čáka, keď dosiahli vysokú úroveň 
hry. Najviac bodov získali I. Srvátka (7 bodov z 11 partií), M. 
Maslík (5,5 b. z 9.) a M. Kijac (6,5 b. z 11.). „B“ družstvu sa v 
III. lige nepodarilo umiestniť do stanoveného 3. miesta a 
skončili až na 5. mieste. Príčinou bola neuspokojivá do-
chádzka niektorých jednotlivcov na zápasy. Najväčším 
prínosom boli hráči S. Šlacký (získal 10 bodov z 11 partií), D. 
Masarik (7,5 z 10.) a P. Pytlík (7,5 z 11.). „C“ družstvo pod 
vedením P. Pytlíka bojovalo v 4. lige so solídnymi výsled-
kami. Na početných otvorených turnajoch a majstrovstvách 
dobre reprezentovali klub a mesto Trenčín.  

Trenčianske noviny 21.06.2006 
Pomocná evidencia 341/1/06 
 
Na futbalovom ihrisku v Trenčíne - Opatovej sa v piatok  

26. mája 2006 konali netradičné oslavy Dňa detí formou 
olympiády malotriednych škôl z Opatovej, Skalky n/V, Selca, 
Hornej Súče – Trnávky, Chocholnej a Dolnej Poruby. Pre deti 
sme pripravili špor-
tové súťaže vo fut-
bale, vo vybíjanej 
a v skákaní vo vre-
ci, rozprávala ria-
diteľka opatovskej 
základnej školy 
Mgr. Alena Schif-
ferová. Súťaže boli 
nazvané podľa ob-
cí, v ktorých vzni-
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kli. Deti potešila návšteva miestnych hasičov s historickou 
ručnou striekačkou ťahanej koňom a ukážky súčasnej techniky 
hasičov. Deti sa okrem hier vyšantili preťahovaním lana na 
výborne pripravenom ihrisku. Víťazstvo v 12. ročníku Skalna-
tého slona vo futbale si odniesli chlapci zo Selca, pred roves-
níkmi zo Skalky a  z Chocholnej. V 9. ročníku Opatovskej sto-
nožky vo vybíjanej bola najlepšia Chocholná pred Selcom 
a Trnávkou. Najlepšie sa deti vysporiadali v  5. ročníku Sú-
čanského slimáka so zákernosťami behu vo vreci deti z Cho-
cholnej pred družstvom z Opatovej a Hornej Súči – Trnávky. 

Info Trenčín 08.06.2006 
Pomocná evidencia 325/1/06 
 
Dňa 27. mája 2006 Peter Velits potvrdil povesť jedného z 

najväčších talentov slovenskej cyklistiky, keď sa stal víťazom 
druhého podujatia 46. ročníka Medzinárodných dní cyklistiky 
- Memoriálu Mateja Laca v Dubnici nad Váhom a okolí, kto-
rým boli preteky o Veľkú cenu Kooperatívy na 161,7 km na 
okruhoch z Hrabovky cez Skalku nad Váhom, Zamarovce a 
Trenčín. Dvadsaťjedenročný pretekár juhoafrického družstva 
Konica Minolta si za triumf pripísal 40 bodov do kontinen-
tálneho rebríčka UCI a na svoje osobné konto aj 1.413 eur. 
Peter Velits sa presadil v koncovke pretekov, keď v špurte 
vedúcej trojčlennej skupiny predstihol Slovinca Jure Kocjana 
a Chorváta Radoslava Roginu, ktorý si tak zopakoval piatkové 
3. miesto z Veľkej ceny Hydraulika Mikolášek. Zo Slovákov 
si ešte body do rebríčka UCI pripísal aj deviaty Ivan Víglaský 
z Podbrezovej. Na 132-členný pelotón čakalo v sobotu cel-
kovo 11 náročných okruhov, každý meral 14,7 km, celkom 
161,7 km. Dôležitý moment pre vývoj pretekov nastal v šies-
tom kole, keď sa vpredu ocitla deväťčlenná skupina aj s dvo-
jicou Slovákov Petrom Velitsom a Ivanom Víglaským. Ve-
dúca skupina spolupracovala a postupne si vypracovala na 
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pelotón vyše šesťminútový náskok. V predposlednom okruhu 
tesne pred Hrabovkou zaútočili Velits s Kocjanom a Roginom 
a od zvyšnej šestice sa odpútali. V poslednom okruhu svoj 
náskok udržali a napokon si to rozdali o celkové prvenstvo. 
Najviac síl vo finiši mal Peter Velits. Z trenčianskych prete-
károv bol najúspešnejším Maroš Kováč z Dukly Trenčín. 

www.tn.mesto.sk 27.05.2006 
 
Na atletickom štadióne Slávie v Trnave dňa 27. mája 2006 

sa uskutočnil ďalší zo série mítingov Grand Prix Slovensko 
2006. Pri neúčasti viacerých atlétov zo slovenskej špičky 
podali aktéri len priemerné výkony. Na pretekoch 400 m hlad-
kých triumfoval Jozef Repčík zo Slávie Športová škola 
Trenčín časom 48,30 sek. V hode guľou sa Petra Tyleschová 
zo Slávie Športová škola Trenčín hodom 11,81 m umiestnila 
na druhom mieste. 

www.tn.mesto.sk 27.05.2006 
 
Na 12. ročníku Samaria Cupu a Memoriálu Vladimíra Ga-

lisa v rýchlostnej kanoistike v Čilistove na 200 m dňa 27. mája 
2006 sa zúčastnili aj pretekári z Trenčína a dosiahli strie-
davých úspechov. Najúspešnejšími boli v : 
- kategórii K 1 staršie dorastenky zvíťazila Petra Muchová 

zo Športovej školy Trenčín časom  43,80 sek. 
- kategórii K 1 ženy sa umiestnila na druhom mieste Lucia 

Baláková zo Športovej školy Trenčín časom 44,23sek.  
- kategórii C 1 muži sa umiestnil na druhom mieste Daniel 

Biksadský časom 40,18 sek. a na treťom mieste Ľubomír 
Hagara z Dukly Trenčín časom 41,31sek.  

- kategórii K 1 muži sa umiestnil  Juraj Lipták z Dukly 
Trenčín časom 34,34 sek na druhom mieste.  
www.tn.mesto.sk 27.05.2006 
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Dňa 27. mája 2006 sa na trenčianskom letisku konal už                
7. ročník tuningového zrazu na Slovensku. Túto prehliadku 

pekných áut organizoval 
časopis Autotuning 
a Matador. Dážď v pred-
chádzajúci deň zjavne 
nevadil milovníkom áut, 
lebo prišlo viac ľudí ako 
minulý rok. Tento krát 
organizátori nenechali 
bezpečnosť divákov na 
náhodu a dráhy boli 

ohradené Pestrý program medzi súťažami prilákal davy. 
Dopoludnia bol na programe šprint a slalom a medzi tým 
kaskadéri z Česka. I napriek prijatým bezpečnostným opatre-
niam i v tomto roku sa podujatiu nešťastie nevyhlo, keď auto 
zrazilo dve mladé ženy, našťastie pre nich len s ľahkými po-
raneniami. 

www.tn.mesto.sk 27.05.2006 
 
Karate klub Európa usporiadal 27.mája 2006 slávnostné 

stretnutie k 10.výročiu založenia klubu, na ktorom sa zúčast-
nilo až 160 ľudí. Pri tejto príležitosti boli ocenení najlepší 
cvičenci, pretekári, talenty a tréneri v klube. Karate klub Euró-
pa Trenčín kedysi známi pod názvom Kanku a neskoršie pod 
názvom Interkan oslávil koncom mája 2006 desiate výročie 
založenia. Karate klub Kanku založil v roku 1996 Branislav 
Zubričaňák v tejto dobe nositeľ 4.danu. Karate klub Kanku 
sa v roku 1999 premenoval na Karate klub Interkan a v roku 
2004 na Karate klub Európa Trenčín. Karate klub Európa 
Trenčín za svoju desať ročnú históriu získal viac ako 750 
medailí a ocenení po celom Slovensku i v zahraničí. Spomeň-
me tých najlepších cvičencov karate klubu Europa Trenčín 

ocenení najlepší pretekári za posledné obdobie 
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Jozef Hrušovský, Jakub Králik, Ingrida Suchánková, Romana 
Havierová, Martina Oravcová, Simona Lorencová, Filip 
Nguyen, Jakub Stehel, Barbora Olešáková, Alexander Mateč-
ný a mnoho iných cvičencov a pretekárov. Karate klub Európa 
bol víťazom majstrovstiev Slovenska 2005 a 2006 v kategórii 
kata družstvá, kumite družstvá, kumite staršie žiačky, kumite 

starší žiaci, kata starší 
dorastenci, kata starší 
žiaci. Klub získal zlaté 
medaile na medzinárod-
ných turnajoch a Európ-
skych pohároch v Ne-
mecku, v Holandsku, 
v Maďarsku, v Chorvát-
sku, v Českej republike  
a na Slovensku. 

Vlastné poznámky 
 
V nedeľu 28. mája 2006 sa odohral posledný finálový zápas 

play-off medzi mužstvami Marsboro a Vegeta, v ktorom Ve-
geta zvíťazila 8:3 a tým sa stalo družstvo Vegeta vítazom 
Trenčianskej hokejbalovej ligy a novým držiteľom pohára 
Slovenského Orla pre rok 2005-2006. Po dlhoročnom úsilí, v 
ktorom mužstvo Vegeta viackrát hralo vo finále play-off, sa 
jej podarilo tento titul nakoniec získať. Mužstvo vítazného 
tímu tvorili hráči : Bartovič M., Betka J., Nedorost A., Balaj 
A., Kovalčík P., Sysvald A., Gajdošík M., Bachynec L., Gavač 
S., Trefný R., Gábriš L. Bartovič M., Dráb R., Dráb J., 
Kubrický J., Janík P., Ondrášek P., Kákoš A., Petrík M.  

Trenčianske noviny 07.06.2006 
 
Jeden z najúspešnejších slovenských hokejových obrancov 

v histórii Róbert Švehla ostáva aj naďalej v pozícii prezidenta 
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Dukly Trenčín rozhodlo o tom dňa 29. mája 2006 valné zhro-
maždenie akcionárov. V štruktúrach klubu bude pracovať aj 
doterajší tréner slovenskej reprezentácie František Hossa, kto-
rý sa stal generálnym manažérom. “Po nevydarenej sezóne a 
úbytku fanúšikov som ponúkol akcionárom klubu odstúpenie z 
pozície prezidenta klubu,“ povedal na úvod Švehla a pokra-
čoval: “Valné zhromaždenie akcionárov ma však požiadalo, 
aby som zo svojho postu neodchádzal.“ Vo vedení trenčian-
skeho klubu nastali menšie zmeny. Všetci akcionári s jednou 
výnimkou budú členmi predstavenstva. Ide o šesť ľudí. Iba 
Pavol Demitra, ktorý je väčšinu roka v zámorí, zostáva v do-
zornej rade. Novým generálnym manažérom seniorského 
družstva sa stal František Hossa, Ivan Piovarči bude pôsobiť 
vo funkcii športového manažéra seniorského tímu a ako 
riaditeľ neziskovej spoločnosti. Eduard Hart-
mann bude okrem pozície manažéra mládeže 
vykonávať aj funkciu trénera juniorského 
mužstva. Viliam Ružička bude naďalej vice-
prezidentom klubu. Okrem príchodu úspeš-
ného českého kormidelníka Antonína Sta-
vjaňu a viacerých posíl nastávajú zmeny aj na 
trenčianskom zimnom štadióne. Akciová spo-
ločnosť Dukla Trenčín financuje výstavbu skyboxov, ale to 
nie sú jediné zmeny na štadióne. V spolupráci s mestom 
Trenčín prebieha druhá časť rekonštrukcie mládežníckych 
šatní. Pribudnú aj nové sociálne zariadenia. Okrem toho sa 
pripravujú projekty na ďalšiu rekonštrukciu zimného štadióna, 
ktorá bude prebiehať v spolupráci s mestom. Vždy to je však o 
financiách a prvoradé boli tentoraz mládežnícke kabíny. Ak 
budeme každý rok do štadióna investovať, tak o pár rokov by 
sme mohli mať pekný hokejový stánok. Uvažuje sa napríklad 
o dostavaní tribúny za bránku na strane lavičky pre hostí 

Vlastné poznámky 
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Dňa 30. mája 2006 sa uskutočnil na 20. stanovištiach 
v Trenčíne „Challenge Day – Deň výzvy“ a bolo aj ako je-

diným medzimestským 
stretnutím s mestom Po-
prad. Jeho slávnostné 
otvorenie sa uskutočnilo 
v amfiteátri na Miero-
vom námestí poslancom 
dlhodobo uvoľneným pre 
výkon funkcie Branisla-
vom Zubričaňákom, 
ktorý si so sebou privie-
dol na pódium známych 

trenčianskych športovcov – horolezca Jozefa Opatovského, 
horolezca Jána Dutku, horolezca Petra Kuzmu, hokejistov 
Petra Barinku a Jířího Heša a hádzanárku Máriu Opačitú. 
Slávnostné otvorenie podujatia bolo ukončené jazdou poslanca 
Branislava Zubričaňáka v psom záprachu známeho pretekára 
muschera Ing. Juraja Potočka, v ktorom obehol Mierové ná-
mestie, Palackého ulicu, Štúrove námestie a vrátil sa na 
Mierové námestie. Medzitým pódium amfiteátra sa premenilo 
na prehliadku športového 
umenia karatistických klubov 
Ekonóm, Akadémia, Interkan, 
Laugarício a Real Team 
z Trenčína, tanečného umenia 
tanečných súborov Goonies 
Girls, Korzo, Koral, Drobci, 
South Side, Džamal a ďalšie. 
Avšak hlavným poslaním po-
dujatia nebolo sledovať, čo sa deje pódiu, ale poskytnúť 
mladým ľuďom možnosť športovania v priebehu 15 minút. 
Organizátori to mali však tento rok ťažké, lebo chlad a dážď 

bojový postoj mladých karatistov 
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sťažili športovanie. No aj tak davy detí prúdili so svojim 
učiteľmi do centra mesta, aby si zašportovali. Na Mierovom 
námestí deti pílili kmeň stromu, skákali cez šihadlá a cez 
gumu, preťahovali sa lanom. Na Štúrovom námestí deti triafali 
loptičkou na cieľ, hádzali šípkami na elektronický terč. 
Radosť bolo pozerať najmä na škôlkárov ako si šikovne 
počínali s loptičkou. Na priestranstve pred Kultúrnym a meto-
dickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej republiky bolo 
zápolenie v preťahovaní lanom, streľba loptičkou na hokej-
balovú bránu, stolnotenisový turnaj, hra v basketbal na jeden 
kôš. Mimoriadneho záujmu sa tešilo u mládeže lezenie na 
umelej lezeckej stene pri železničnom moste, zrejme vyprovo-
kované úspechmi trenčianskych horolezcov v uplynulom ob-
dobí. Aj napriek niektorým negatívam podujatie splnilo svoj 
cieľ, aby sa u detí a mládeže vytvorili podmienky pre 
pravidelné denné cvičenie. 

Vlastné poznámky 
 

Dňa 3. júna 2006 Mestská 
športová hala v Bánovciach 
n/B. hostila účastníkov maj-
strovstiev  Slovenska v karate 
družstiev. Vynikajúceho úspe-
chu dosiahlo družstvo dievčat 
z Karate klub Európa Trenčín 

v zložení Ingrida Suchánková, Romana Havierová a Mar-
tina Oravcová, keď v kategórii kata družstiev obhájili už po 
tretíkrát titul majstra Slovenska.  

Vlastné poznámky 
 
Víťazstvami favorizovaných reprezentantov sa skončili 

dvojdňové preteky vodákov dňa 4. júna 2006 na 500 m v 
rámci 3. ročníka Zvolenskej tisícky v rýchlostnej kanoistike 
na Môťovskej priehrade. Na pretekoch sa zúčastnili aj pre-
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tekári z Dukly Trenčín, ktorí sa v jednotlivých kategóriach 
umiestnili nasledovne : 
- kategória C1 – muži na druhom mieste Daniel Biksadský 

2:00,093 min. a na treťom mieste Ľubomír Hagara 
2:04,760 min.; 

- kategória K2 – dvojica mužov na treťom mieste Juraj 
Lipták z Trenčína s  Erikom Noskovičom  z Bratislavy 
40,464 min.; 

- kategória C2 – muži na prvom mieste sa umiestnila dvojica 
Ľubomír Hagara s Danielom Biksadským (Dukla 
Trenčín) 2:00,663 min; na druhom mieste sa umiestnila 
dvojica Martin Beneš z Novák a Rastislav Kohút  z Dukla 
Trenčín 2:07,303 min.; 

- kategória K2 – ženy na druhom mieste sa umiestnila dvojica 
Dominika Srnáková z Bratislavy s Luciou Balákovou z 
TJ Slávia Športová škola Trenčín 2:12,601 min. 
www.tn.mesto.sk 04.06.2006 
 
Mesto Trenčín žilo 3. jú-

na 2006 športovým sviat-
kom, pretože v Mestskej 
športovej hale sa malo roz-
hodnúť v odvetnom zápase 
o jednom finalistovi na Maj-
strovstvá Európy 2006 v há-
dzanej vo Švédsku medzi 
družstvami Slovenska 
a Ukrajiny. Keď po prehre 
24:27 pred týždňom v Kyjeve Slovenky neuspeli s Ukrajinou 
sa očakávalo, že v sobotňajšej odvete dňa 27. mája 2006 Slo-
venky uspejú. V tomto zápase im Trenčania vytvorili domáce 
prostredie v preplnenej hale. Slovenky nastúpili na odvetu bez 
chorej kapitánky Zuzany Hrabovskej. Po vyrovnanom úvode 
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sa od stavu 3:3 v 7. min začali viac presadzovať súperky, ktoré 
po necelej štvrťhodine hry získali vedenie 7:4. Vzápätí si do-
máci tréner Tomáš Kuťka zobral oddychový čas a situácia na 
palubovke sa radikálne zmenila. Šnúrou siedmich gólov, keď 
chyby Ukrajiniek trestali najmä z rýchlych protiútokov, otočili 
výsledok v 22. min na 11:7. Tento náskok si udržiavali aj vo 
zvyšnom čase prvého polčasu a do kabín odchádzali s troj-
gólovým vedením 13:10. Nálada v zaplnenej trenčianskej hale 
sa zlepšila vďaka vydarenému úvodu druhého polčasu, v kto-
rom Slovenky zvýšili na 16:11. Potom však nastal neuveri-
teľný obrat vo vývoji zápasu. Ukrajinkám stačilo necelých de-

väť minút na vyrovnanie – 
17:17, aby vzápätí pridali 
ďalšie tri góly. Zverenky 
trénera Tomáša Kuťku sa 
už z tohto šoku nespa-
mätali, v útoku pôsobili 
bezradným dojmom a 
evidentne im aj ubúdali 
sily. Súperky z Ukrajiny 
tak poľahky zvyšovali 

náskok a nad svojím súperovom zvíťazili 27:22. Góly za Slo-
vensko dali – Marianna Gubová, Miroslava Sůkalová – Mra-
víková, Dagmar Stuparičová 3, Silvia Farkašová 1, Lucia 
Uhráková 1, Jana Caltíková 1, Jana Oborilová, Alžbeta Tót-
hová 6/1, Petra Beňušková 4/2, Martina Školková 3, Anna 
Dittelová 2, Martina Halásová 1, Gáborová. S malými chy-
bami rozhodovali rumunskí rozhodcovia Ali Sergiu Cirligeanu 
a Gherghe Bejenariu pred 1300 divákmi. V tlačovej besede po 
skončenom zápase sa vyjadril reprezentačný tréner Tomáš 
Huťka, že výsledok zápasu ovplyvnila neúčasť niektorých 
chorých hráčok, zranenia v zápase a družstvo v druhom pol-
čase odišlo úplne kondične. Na záver blahoželal trénerovi 

zápas v prvom polčase bol pre Slovensko priaznivý 
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Ukrajiny Leonidovi Ratnerovi k víťazstvu a k postupu na 
majstrovstvá Európy. 

www.tn.mesto.sk 03.06.2006 
 

Dňa 28. mája 2006 sa uskutočnil v Trenčíne 2. ročník „Be-
hu trenčianskou Brezinou v behu do vrchu“, ktorého sa zúčas-
tnilo 94 pretekárov z celého Slovenska. Víťazmi v jedno-
tlivých kategóriach sa stali : 
- muži do 40 rokov : 

1. B. Dzuiba – Poľsko, 
2. M. Urbanovský – Prievidza, 
3. M. Bialek – Banská Bystrica, 
12. D. Masaryk – Trenčín. 

- muži nad 40 rokov : 
1. Ľ. Kovalčík – Nové Zámky, 
2. J. Kuchárik – Trenčín, 
6. S. Ďuriga – Trenčín, 

- muži nad 50 rokov : 
1. M. Kováč – Trenčín, 
8 . J. Karabec – Trenčín, 
9 . I. Hudec – Trenčín, 

- muži nad 60 rokov : 
1. V. Bašista – Dubnica, 
2. D. Kašička – Trenčín, 
3. Š. Dubnička – Trenčín, 

- ženy do 40 rokov : 
1. J. Vladárová – Turčianske Teplice, 

3. M. Sázelová – Trenčín. 
Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 332/1/06 

 

     Dňa 4. júna 2006 občianske združenie Hodzo v spolupráci 
s mestom Trenčín usporiadalo na ihrisku v Hornom Orecho-
vom športovo – relaxačný deň detí. Napriek nepriazni počasia 
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sa 19 detí zúčastnilo na súťažiach 
v kopaní jedenástok, triafaní plecho-
viek, fúkaní balónov na čas, streľbe 
zo vzduchovky, bedmintone a v há-
dzaní šípok do terča. Na záver si 
zahrali futbalový zápas. Pri občer-
stvení a pochúťkach na grile sme deti 
potešili reklamnými predmetmi mesta Trenčín, ako aj rôznymi 
sladkosťami a inými darčekmi. 

Vlastné poznámky 
 
Na majstrovstvách Slovenska v hokejbale juniorov v Mar-

tine v dňoch 2. až 4. júna 2006 získalo družstvo Slovenský 
Orol Trenčín ti-
tul majstra Slo-
venska, keď vo 
finále sa stretol 
z družstvom Mar-
tina. V riadnom 
čase skončil zá-
pas 2:2. O titule 
rozhodli trestné 
strieľania, v kto-
rom presnejšiu 
mušku mali Tren-

čania a rozhodli o víťazstve 2:1. Druž-stvo Slovenského Orla 
Trenčín hralo v tomto zložení : J. Bielik, L. Madera, M. Ky-
selica, S Gavač, E. Bakoš, L. Kapko, I Škultéty, D. Klučár, E. 
Hartman, O. Ďuriš, M. Barón, M. Kalo, R. Mateják, R. Trefný 
a M. Šišovský.  

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 328/2/06 
 

fúkanie balóna na čas 
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Cez víkend v dňoch 3. a 4. júna 2006 sa v hale Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity Nitra uskutočnili finálové 
zápasy majstrovstiev Slovenska vo florbale do 19 rokov i za 
účasti družstva z Trenčína. Florbalisti 1.FBC Trenčín, zveren-
ci trénera Branislava Kovalčíka  boli úspešní, lebo sa im po-
darilo vybojovať bronzovú medailu,  a tak vybojovať pre svoj 
klub 1.FBC Trenčín historické prvé medailové umiestne-
nie. Turnaja sa zúčastnili najlepšie slovenské mládežnícke cel-

ky : ŠK Slávia 
SPU DFA Nitra, 
GTA Košice, Dra-
gons Tomašička, 
TJ Nižná, Dragons 
Ružinov,  1. FBC 
Trenčín, GT 12 
Košice a Florko 
Košice. V boji 
o bronzovú medai-
lu Trenčania nas-
túpili proti domá-

cemu celku z Nitry s odhodlaním zvíťaziť. Hra na začiatku hry 
bola na oboch stranách veľmi opatrná. V prvej časti zápasu 
mali hernú prevahu hráči 1.FBC. Nitrania sa, ale miestami 
dostávali do veľmi nebezpečných protiútokov, ktoré však ne-
využili. Do druhej časti hry nastúpili oba celky so zabez-
pečenou obranou. Skóre stretnutia otvoril Dominik Hančík, 
ktorý nečakanou strelou prekonal brankára domácich - 0:1. 
Florbalisti 1.FBC sa dlho z gólu neradovali. Voľný priestor v 
trenčianskej obrane Nitrania využili a vyrovnali na 1:1. V 
závere stretnutia sa šance striedali na oboch stranách. Ani jed-
nu z nich už nedokázali hráči oboch mužstiev využiť, a tak sa 
rozhodovalo v trestných strieľaniach. Trenčania mali presnej-
šiu mušku. Najskôr Podmanický, Porubský a nakoniec Seriš 

dorastenci 1. FBC Trenčín po skončení turnaja 
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rozhodli v samostatných nájazdoch o bronzovej medaile pre 
1.FBC Trenčín. Družstvo 1.FBC Trenčín hralo v Nitre v tejto 
zostave :  Meszároš, Maltán, Pavlačka Jozef, Heleš, Glonek, 
Volek, Gajdošík, Bartl, Jurík, Seriš, Magdolen, Porubský, 
Podmanický, Pavlačka Peter, Rybár, Hančík, Kubica, 
Opatovský, Křivoš. Tréneri: Branislav Kovalčík, Richard 
Rechňák. 

Trenčianske noviny 14.06.2006 
Info Trenčín 21.06.2006  
Pomocná evidencia 331/2/06, 350/1/06 

 
     Na 3. ročníku „Behu šaštínskymi bormi“ dňa 4. júna 
2006 zvíťazil v kategórii mužov 40 – 49 ročných Stanislav 
Ďurica z Trenčína. 

www.tn.mesto.sk 04.06.2006  
 
Na záver sezóny sa kombinované mužstvo štvrtákov a pia-

takov Dukly Trenčín zúčastnilo medzinárodného hokejového 
turnaja v Paríži. Mladí hokejisti spod hradu Matúša Čáka vo 
všetkých piatich stretnutiach zvíťazili a na tomto medziná-
rodnom turnaji, kde zápolili tímy z Francúzska, Španielska a 
Slovenska obsadili v celkovom hodnotení zaslúžene prvé 
miesto. O tento pekný úspech pod vedením trénerov Pavla 
Madaja a Vojtecha Laca sa zaslúžili títo hráči : I. Murín, M. 
Stuhl, M. Holenda, S. Guliš, T. Hrehuš, O. Petre, M. Nezník, 
D. Lazo, J. Blaško, D. Gális, D. Briestenský, L. Kasala, O. 
Murcina, R. Mokrohajský, D. Minárik, K. Bača, P. Balaj, P. 
Varga, A. Haščič, L. Plško, P. Mečiar, O. Svatík, D. Lukačka. 
O turnaji povedal tréner Pavol Madaj, že ostatné zúčastnené 
družstvá na našich hráčov výkonnostne nestačili a to sa hralo 
iba na dve tretiny. Zájazd splnil okrem športovej aj spolo-
čenskú stránku a naši chlapci mali jedinečnú príležitosť po-
zrieť si zaujímavosti a krásy Paríža. Nezabudnuteľným zá-
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žitkom a odmenou pre nich všetkých bol aj celodenný pobyt v 
zábavnom parku Disneyland. 

Trenčianske noviny 07.06.2006  
Pomocná evidencia 324/2/06 
 
Na 31. ročníku cezpoľného behu na počesť kubranského 

učiteľa popraveného Nemcami počas druhej svetovej vojny za 
veľmi zlých poveternostných podmienok bežci dosiahli tieto 
umiestnenia : 
- mladšie žiačky 

1. M. Lišková – Základná škola Trenčín, Kubranská ulica, 
2. L. Chupáčová - Základná škola Horná Súča, 
3. P. Bláhová – Základná škola Trenčín, Kubranská ulica 

- mladší žiaci 
1. V. Petrík – Základná škola Trenčianske Jastrabie, 
2. A. Světlinský – Základná škola Dolní Němčí, 
3. J. Blaško - Základná škola Trenčín, Hodžova ulica 

- staršie žiačky 
1. B. Doskočilová – Základná škola Trenčín, Hodžova uli-

ca, 
2. N. Jašíková – Základná škola Trenčín, Kubranská ulica, 
3. I. Suchánková – Základná škola Trenčín, Novomeského  

- starší žiaci 
1. R. Čánik – Základná škola Dolní Němčí, 
2. M. Juriga – Základná škola Horná Súča, 
3. P. Zajaček – Základná škola Trenčianske Jastrabie 
Putovný pohár pre staršie žiačky získala Základná škola 

Trenčín, Hodžova ulica. Putovný pohár pre starších žiakov 
získala Základná škola Dolní Němčí a pohár absolútneho 
získala usporiadajúca Základná škola Trenčín, Kubranská 
ulica. 

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 329/3/06 
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Na majstrovstvách Slovenska základných škôl v bedmin-
tone v Šuranoch dosiahli mimoriadneho úspechu bedmin-
tonisti Základnej školy Trenčín, Kubranská ulica, ktorí v sú-
ťaži družstiev sa umiestnili na druhom mieste v súťaži jed-
notlivcov získali tri medaile – Matej Lašo zlatú medailu za 
prvenstvo v kategórii starších žiakov, Tomáš Ondrovič v tej 
istej kategórii bronzovú medailu a Veronika Jariabková v 
kategórii starších žiačok striebornú medailu. 

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 330/3/06 
 
Dňa 7. júna 2006 sa uskutočnila na športoviskách Špeciál-

nej základnej školy Vladimíra Predmerského okresná letná 
paraolympiáda za účasti 130 pretekárov z domovo sociálnych 
služieb  a špeciálnych škôl. Pretekári súťažili v behu na 60 
metrov, v behu na 400 metrov, skoku do výšky, skoku do 
diaľky, vrh guľou a hod kriketovou loptičkou. Najvšestran-
nejšou pretekárkou  bola Lenka Lišková z poriadajúcej školy. 
Tí najlepší boli odmenení medailami z vypalenej hliny 
a vecnými cenami. 

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 331/1/06 
 
Dňa 10. júna 2006 sa konal v Trenčíne tradičný pivnotu-

ristický pochod pod názvom „Kukanova desina“. Pravi-
delným hosťom uplynulých ročníkov býval aj minister 
zahraničných vecí Slovenskej republiky Eduard Kukan a ne-
bolo inak aj teraz, len s tým rozdielom, že neabsolvoval celú 
trasu približne 10 km pochodu, ktorá má 10 zástavok 
po trenčianskych krčmách a reštauráciach. V tomto roku sa 
podujatia zúčastnilo cca 800 ľudí, pre ktorých bol na Ostrove, 
teda v cieli pochodu pripravený program do skorých ranných 
hodín. 
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Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 329/1/06 
 
V dňoch 9. až 11. júna 2006 Mestská športová hala bola 

dejiskom majstrovstiev Slovenska v hádzanej starších žiačok 
za účasti ôsmich družstiev. Titul majstra Slovenska získalo 
družstvo Štartu Trenčín pred  družstvom zo Senice a Šurán. 
Najlepšou strelkyňou majstrovstiev bola M. Pojezdálová 
z Trenčína, ktorá strelila 61 gólov.  

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 333/2/06  
 

    Letné kúpalisko v Trenčíne na Sihoti bolo otvorené 13. júna 
2006 na pravé poludnie do novej letnej kúpeľnej sezóny. 
Oneskorenie zapríčinila dlhotrvajúca zima a mrazy, ktoré 
roztrhli potrubie v zemi, ale v ten deň bolo už všetko opravené 
a na sezónu pripravené. Zo začiatku bol naplnený rekreačný 
bazén a detský bazén, zadný prtekársky bude naplnený neskôr. 
Otváracia doba letnej plavárne ostala v porovnaní s minulým 
rokom nezmenená. Počas pracovného týždňa bude otvorená 
od 9,30 h do 18,30 h cez víkendy od 9,00 h do 19,00 h. Pravidelní 
návštevníci letnej plavárne si budú môcť kúpiť perma-nentky, 
ľudia s preukazom ZŤP, vozíčkari a nevidiaci so sprievodom 
majú vstup zdarma.  

www.tn.mesto.sk 13.06.2006 
 

Cyklista Dukly Trenčín Maroš Kováč obsadil v záverečnej 
6. etape pretekov Okolo Srbska 4. miesto. Víťazom etapy i 
celých pretekov sa stal Bulhar Ivan Gabrovskij. Z Trenčanov 
sa najlepšie umiestnil Roman Broniš na 19. mieste. Maroš 
Kováč sa stal víťazom súťaže vrchárov. 

www.tn.mesto.sk 20.06.2006 
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Dňa 17. júna 2006 sa uskutočnil jubilejný 50. ročník Tren-
čianskej regaty za účasti 16 vodáckych oddielov celej Slo-
venskej republiky. Výsledky : 
kategória K1 muži – 500 m : 
- Tomáš Kaňa, Inter Bratislava, 
- Andrej Širila, Športová škola Trenčín, 
- Imrich Bugá, Inter Bratislava, 
kategória C1 muži – 500 m : 
- Radoslav Rus, KIABA Nováky, 
- Pavol Rusnák, Slňava Piešťany, 
- Martin Krendl, TTS Trenčín, 
kategória K1 starší dorastenci – 500 m : 
- Ľubomír Beňo, KIABA Nováky, 
- Lukáš Lengvarský, Športová škola Trenčín, 
- Andrej Divinec, Športová škola Trenčín, 
kategória K2 mladší dorastenci – 500 m : 
- Mikleš Marek, KRK Zvolen, 

Lukáš Husák, Slňava Piešťany, 
- Podola Tomáš, ŠKP Bratislava, 

Ondrej Bečka, Karlova Ves Bratislava 
- Marcel Krutil, Karlova Ves Bratislava, 

Miroslav Sedláček, Dunajčík Bratislava, 
kategória C1 starší dorastenci – 500 m : 
- Matej Rusnák, Slňava Piešťany, 
- Peter Poliak, Vinohrady Bratislava,  
- Lukáš Likavčan, Športová škola Trenčín 
kategória K1 staršie dorastenky – 500 m : 
- Simona Šamková, Slňava Piešťany, 
- Petra Muchová, Športová škola Trenčín, 
- Mária Bandžáková, Vinohrady Bratislava, 
kategória C1 mladší dorastenci – 500 m : 
- Jakub Plíhal, Športová škola Trenčín,  
- Jaroslav Strnad, TTS Trenčín,  
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- Juraj Komžík, KIABA Nováky, 
kategória K2 mladšie dorastenky – 500 m : 
- Barbora Moravčíková, Športová škola Trenčín, 

Lucia Likavčanová, KRK Zvolen, 
- Soňa Bohušová, Kanoe Klub Komárno, 

Ágnes, Ráczová, Kanoe Klub Komárno, 
- Monika Kebísková, Inter Bratislava, 

Martina Kališová, Inter Bratislava, 
kategória K1 žiaci14 roční – 500 m : 
- Marek Krajčovič, Inter Bratislava, 
- Marcel Virga, TTS Trenčín, 
- Pavol Gašparík, TTS Trenčín, 
kategória C1 žiaci – 500 m : 
- Michal Fedor, KIABA Nováky, 
- Stanislav Luža, ŠKP Bratislava,  
- Jakub Dušička, TTS Trenčín, 
kategória K2 žiačky 13-14 ročné – 500 m : 
- AnnaMária Tóthová, KCK Šamorín, 

Réka Mariášová, KKKK Komárno, 
- Tatiana Kohútová, KRK Zvolen, 

Lucia Mištinová, KIABA Nováky, 
- Petra Maťašová, Slňava Piešťany, 

Katarína Vidová, Slňava Piešťany, 
kategória K1 žiaci 13 roční – 500 m : 
- Viktor Demin, Kanoe Klub Komárno, 
- Dávid Pálmay, Kanoe Klub Komárno, 
- Šimon Žďárský, TTS Trenčín, 
kategória K2 muži – 500 m : 
- Andrej Širila, Športová škola Trenčín, 

Martin Chorváth, TTS Trenčín, 
- Tomáš Kaňa, Inter Bratislava, 

Imrich Bugár, Inter Bratislava, 
- Andrej Charváth, TTS Trenčín, 
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Matúš Pleva, TTS Trenčín, 
kategória K1 veteráni – 500 m : 
- Gejza Vass,  KCK Šamorín, 
- Martin Mišík, Dunajčík Bratislava, 
- Branislav Kunc, Dunajčík Bratislava, 
kategória C1 veteráni – 500 m : 
- Miloš Kohout, TTS Trenčín, 
- Jíří Audi, LS Brno, 
- Ján Berta, Kanor klub Komárno, 
kategória K1 veteránky – 500 m : 
- Jana Bobková, ŠKP Bratislava, 
- Katarína, Bergendiová, TTS Trenčín, 
kategória C2 muži – 500 m : 
- Pavol Rusnák, Slňava Piešťany, 

Zdeněk Pátek, Slňava 
Piešťany, 
- Martin Krendl, TTS 

Trenčín, 
Tomáš Marcinek, 

KRK Zvolen, 
kategória K1 ženy – 
500 : 
- Lucia Baláková, 
Športová škola 
Trenčín, 

- Martina Šidlíková, Inetr Bratislava,  
- Zdena Liptáková, Športová škola Trenčín, 
kategória K2 starší dorastenci – 500 m : 
- Lukáš Lengvarský, Športová škola Trenčín, 
Ľubomír Beňo, KIABA Nováky, 

- Jakub Lipták, Športová škola Trenčín, 
Kristián Tóth, Športová škola Trenčín, 

- Andrej Divinec, Športová škola Trenčín, 
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Miloš Miklec, KRK Zvolen, 
kategória C2 starší dorastenci – 500 m : 
- Andrej Marsal, Vinohrady Bratislava, 

Peter Poliak, Vinohrady Bratislava, 
- Lukáš Likavčan, Športová škola Trenčín, 

Matej Rusnák, Slňava Piešťany, 
- Janík Peter, ŠKP Bratislava, 

Stanislav Jantula, TTS Trenčín, 
kategória K1 žiačky – 500 m : 
- Petra Maťašová, Slňava Piešťany, 
- Veronika Kostelná, KIABA Nováky, 
- Michaela Matoušová, KIABA Piešťany, 
kategória K1 mladší dorastenci – 500 m : 
- Michal Dózsa, KKKK Komárno, 
- Marek Mikléš, KKK Zvolen, 
- Lukáš Husák, Slňava Piešťany, 
kategória K2 ženy – 500 m : 
- Zdena Luptáková, Športová škola Trenčín, 

Martina Kováčiková, Športová škola Trenčín 
- Martina Šidlíková, Inter Bratislava, 

Petronela Koláčková, TTS Trenčín, 
kategória K2 staršie dorastenky – 500 m : 
- Petra Muchová, Športová škola Trenčín, 

Simona Šamková, Slňava Piešťany, 
- Mária Bandžáková, Vinohrady Bratislava, 

Sandra Dubranová, KKKK Komárno, 
- Katarína Mezsárosová, Inter Bratislava, 

Petra Valachová, TTS Trenčín, 
kategória C2 mladšie dorastenci – 500 m : 
- Jaroslav Strnad, TTS Trenčín, 

Jakub Plíhal, Športová škola Trenčín, 
- Peter Boba, Slňava Piešťany, 

Michal Cbadaj, ŠKP Bratislava, 
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- Jakub Dubovský, KKK Zvolen, 
Adam Halaj, KKK Zvolen, 

kategória K1 mladšie dorastenky – 500 m : 
- Ágnes Ráczová, KKKK Komárno, 
- Barbora Moravčíková, Športová škola Trenčín, 
- Lucia Likavčanová, KKK Zvolen, 
kategória K1 žiačky 14. ročné – 500 m : 
- Réka Mariásová, KKKK Komárno, 
- AnnaMária Tóthová, KCK Šamorín, 
- Tatiana Kohútová, KKK Zvolen, 
kategória K2 žiaci 13 – 14 roční – 500 m : 
- Martin Vajda, Karlová Ves Bratislava, 

Marcel Virga, TTS Trenčín, 
- Marek Krajčovič, Inter Bratislava, 

Miroslav Pajdlhauser, Inter Bratislava, 
- Pavol Gašparík, TTS Trenčín, 
Šimon Žďárský, TTS Trenčín, 

kategória C2 žiaci 13 – 14. roční – 500 m : 
- Stanislav Luža, ŠKP Bratislava, 

Jakub Dušička, TTS Trenčín, 
- Patrik Lukáč, KKK Zvolen, 

Marián Broš, Slňava Piešťany, 
- Michal Fedor, KIABA Nováky,  

Martin Novák,  KIABA Nováky. 
Pomocná evidencia 358/1/06 
 
V Mestskej športovej hale v Bánovciach nad Bebravou sa 

uskutočnili majstrovstvá Slovenska v karate družstiev. Pod 
vedením Branislava Zubričaňáka z oddielu Karate klub 
Európa mesto Trenčín reprezentovali tri dievčatá, Ingrida Su-
chánková, Romana Havierová a Martina Oravcová, žiačky 
športovej triedy karate zo Základnej školy Trenčín,  Novo-
meského. Dievčatá po roku obhájili 1. miesto na majstrov-
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stvách Slovenska v kategórii kata družstiev. Pripísali si tak do 
svojej zbierky už tretiu. zlatú medailu z majstrovstiev 
Slovenska.  

Trenčianske noviny 21.06.2006  
Pomocná evidencia 341/4/06 
 
Poslednými zápasmi sa počas dvoch posledných víkendov 

začiatkom mesiaca júna 2006 zavŕšila súťaž futbalových 
prípraviek. „B“ mužstvo AS Trenčín 97, ktoré hráva maj-
strovské zápasy o kategóriu vyššie, prehralo v Dubnici nad 
Váhom s o rok starším „B“ výberom 0:7. V dueli s družstvom 
Myjavy „A“ mužstvo prípravky 97 AS Trenčín doma rozdr-
vilo súpera 10:1. O postupe na záverečný finálový turnaj v 
Bratislave sa malo rozhodnúť v poslednom súboji s lídrom 
súťaže z Dubnice nad Váhom. Trenčania žiaľ nešťastne pre-
hrali 1:2 a do finále nepostúpili. Snímka je z porady pred 
zápasom – zľava Matej Vaculík, Richard Bariš, Radko Škára, 
Denis Jančo, Peter Habánik a hlavný tréner Roman Marčok. 

Info Trenčín 21.06.2006 
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Najslávnejší český futbalový klub AC Sparta Praha pred-

stavil vo štvrtok 15. júna 2006 v bratislavskom Dome novi-
nárov prostredníctvom svojho prezidenta Jozefa Chovanca a 
finančného riaditeľa a podpredsedu predstavenstva klubu Pře-
mysla Beneša futbalovú akadémiu v Trenčíne, ktorá bude 
predstavovať súčasť už existujúcej futbalovej akadémie AC 
Sparta v Prahe. Podnetom k založeniu akadémie na Slovensku 
boli podobné úspešné modely zahraničných klubov. Nezaned-
bateľnú úlohu pri tom zohrala aj pozitívna historická skúse-
nosť Sparty s účinkovaním slovenských futbalistov v jej drese. 
Na základe úspešnej činnosti pražskej akadémie vznikla myš-
lienka rozšíriť aktivity zamerané na podchytenie futbalových 



 815 

nádejí z celého Slovenska, pričom ide najmä o výber talen-
tovaných chlapcov pri ich prechode zo základnej na strednú 
školu. Vedenie AC Sparty Praha rozhodlo, že mládežnícke 
mužstvo Sparty v Trenčíne bude hrať v slovenských súťa-
žiach, konkrétne v 3. lige dorastu namiesto TTS SOS Trenčín 
pod názvom Akadémia AC Sparta. Prezidentom akadémie v 
Trenčíne sa stal bývalý prezident trenčianskeho klubu AS 
Trenčín Ing. Pavol Hozlár. Momentálne si buduje skautskú 
sieť po celom Slovensku, pretože akadémia Sparty sa neza-
meriava len na nádeje z oblasti Trenčína, ale z územie celého 
Slovenska. „Ide o náš prvý krok, ktorý dúfam, že sa osvedčí 
pri výchove budúcich reprezentantov. Rozhodli sme sa v 
prvom slede našich plánov pre Slovensko, pretože tu nena-
razíme na jazykovú bariéru. Trenčín sme vybrali pre seriózny 
prístup v rokovaniach a zo strategického hľadiska sa nám toto 
považské mesto javilo ako najvhodnejšie,“ uviedol prezident 
Sparty Jozef Chovanec. „Chceme mať prehľad nielen o hrá-
čoch vo veľkých mestách, ale chceme dlhodobo sledovať 
vybrané nádeje a po konzultáciách s ich rodičmi ponúknuť im 
účasť vo vzdelávacom systéme Sparty. Lákadlom môže byť 
kvalitný tréningový systém založený na metodickej spolupráci 
so Spartou Praha. Dôležitá je aj zdravá väzba s krajskou a 
mestskou samosprávou. Samozrejme, že sa uskutočnili roko-
vania aj s prvoligovým klubom AS Trenčín. Máme predstavu, 
že ročne sa aspoň jeden hráč z nášho vzdelávacieho systému 
objaví v A-mužstve Sparty Praha. Ostatní budú mať možnosť 
hosťovať v slovenských mužstvách. Akadémia však musí byť 
v prvom rade efektívna, pretože nesie logo špičkového eu-
rópskeho mužstva. Sparta stále patrí na Slovensku medzi 
populárne kluby. V Trenčíne v poslednej období vyrástli fut-
balovo napríklad Hološko, Brezinský, Ďuriš a Ivana. 
Vybudovaním akadémie nadväzujeme na konferenciu Slo-
venského futbalového zväzu, ktorá rokovala aj o rozvoji 
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futbalových akadémií do roku 2010,“ povedal Ing. Pavol 
Hozlar. Jozef Chovanec priblížil filozofiu Sparty v otázke 
vzdelávania na akadémii : „Práca s mládežou bola donedávna 
veľmi podceňovaná, ba až znevažovaná. Mužstvá sa orien-
tovali na nákup hotových hráčov. Spoločenský vývoj však 
posunul riešenie tejto otázky vpred. Máme záujem o syste-
matickú prácu, nielen o nákupy. Filozofiou akadémie Sparty 
bude hráča vychovať tak, aby jeho srdce bilo pre Spartu, a nie 
ho hneď ponúknuť na futbalový trh. Pri umiestňovaní aka-
démie na Slovensko sme vychádzali z historických väzieb. 
Napríklad Stanislav Griga reprezentuje blízkosť českého a 
slovenského futbalu.“ Primátor Trenčína Ing. Branislav Cel-
ler ocenil budúci možný prínos akadémie Sparty pre mesto 
Trenčín, ktoré patrí medzi najstaršie futbalové slovenské mes-
tá, preto založenie futbalovej akadémie pre mesto cťou. Keď 
som po prvý raz počul o tejto príležitosti, nepripadalo mi to 
reálne, ale po potvrdení informácie som to začal považovať za 
príležitosť vybudovať niečo pozitívne pre futbal. V tren-
čianskej akadémii Sparty by mali pôsobiť trénerskí odborníci 
„grigovského“ typu, ktorí budú kvalifikovaní, dynamickí a 
ochotní vzdelávať sa. Medzi prvých vybraných patrí Ján Bla-
háč z Prievidze. Veľký dôraz sa bude klásť na individuálny 
prístup k mladým nádejam. „Už na jeseň plánujeme stretnutie 
českých a slovenských trénerov, pravdepodobne v Olomouci,“ 
doplnil víziu možnej spolupráce J. Chovanec. 

Info Trenčín 21.06.2006  
Pomocná evidencia 350/1/06 
 
Na súťaži o Európsky pohár v Bratislave dňa 17. júna 2006 

za účasti viac než 500 pretekárov zo  siedmich krajín získal 
trenčiansky  Karate Klub Európa tri medaile. O ich zisk sa 
postarala v kategórii kata starších žiačok Ingrid Suchánková 
a to medailu s najvyšším leskom, ku ktorej pridala aj bronzovú 
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medailu za tretie miesto v kategórii 
sumite starších žiačok. Kolekciu medailí 
doplnila striebornou medailou za druhé 
miesto v kategórii kata starších žiačok 
Romana Havierová. Bilancia súťažnej 
sezóny karate za školský rok 2005/2006 
Karate Klub Európa a športových tried 
karate Základnej školy Trenčín, Novo-
meského je viac ako úspešná, pretože jej 
pretekári získali na domácich a zahranič-

ných súťažiach viac ako 70 medailí. 
Info Trenčín 06.07.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06 
 
Mesto Trenčín bolo už po druhýkrát miestom Národných 

letných špeciálnych olympijských hier v dňoch 22. až 24. jú-
na 2006. Kto boli účastníci tejto olympiády ? Žijú medzi nami. 
Nie sú horší, ba v mnohých pohľadoch sú lepší ako my. Ponú-
kajú priateľstvo i tomu, kto oň nestojí. Nechápu, prečo sa 
mračíme, ak nám prejavujú svoju radosť zo stretnutia. Nepoz-
najú úskoky, lži a zákernosti. Sú to – večné deti. Ako všetky 
deti, aj oni sa učia samostatnosti. Aj keď už nejeden či nejedna 
z nich vyrástli z detských nohavíc či sukienok. Mentálne pos-
tihnutie im nedovolí dospieť. Avšak dlhoročnou starostli-
vosťou rodiny, lekárov a vychovávateľov o ich duševný 
i telesný rozvoj sa k dospelosti a sebestačnosti môžu priblížiť. 
Podujatia sa zúčastnilo 133 športovcov – pretekárov z 29 
športových klubov z celého Slovenska, 33 trénerov, 60 do-
brovoľníkov zo Strednej zdravotnej školy v Trenčíne a 44 roz-
hodcov. Otvárací ceremoniál 6. ročníka Národných letných 
špeciálnych olympijských hier sa uskutočnil 22. júna 2006 na 
Mierovom námestí v Trenčíne s bohatým kultúrnym progra-
mom, ktorý zabezpečilo Kultúrne centrum Aktivity. V pro-

zľava R. Havierová, I. Suchánková 
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grame vystúpili tanečné skupiny Goonies, South Side, Korzo 
a svojím spevom program spestrila trenčianská speváčka 
Janka Kazíková. Otvárací ceremoniál sledoval primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler a poslanec dlhodobo plne uvoľ-
nený pre výkon funkcie Branislav Zubričaňák. Zástupcovia 
športovcov, trénerov s prezidentkou Národných letných špe-
ciálnych olympijských hier Mgr. Evou Lysičanovou prijal 
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler.  

Info Trenčín 06.07.2006  
Pomocná evidencia 385/1/06       

 
V piatok 23. júna 2006 sa v Bratislave konal 6. kongres 

Slovenského zväzu ľadového hokeja. Okrem iných bodov 
zaujímavého programu bola aj voľba nového výkonného 
výboru pre ďalšie štvorročné volebné obdobie. Za predsedu 
Slovenského zväzu ľadového hokeja bol opäť zvolený Juraj 
Široký a viceprezidentom sa stal Ján Filc. Nový výkonný vý-
bor tvoria títo členovia – Anton Danko, František Hossa, 
Vlastimil Chvojka, Róbert Mráz, Igor Nemeček, Dárius Rus-
nák a Ľubomír Veme.  

Trenčianske noviny 28.06.2006  
Pomocná evidencia 368/3/06 
 
Na  Nováckej päťstovke v rýchlostnej kanoistike dňa              

24. júna 2006 si úspešne viedli aj trenčianski vodáci, keď v : 
- kategórii C1 sa umiestnil na 1. mieste Daniel Biksadský 

2:03,057 a na 2. mieste Ľubomír Hagara (obaja Dukla 
Trenčín)  

- kategórii K2 muži sa umiestnila na 1. mieste dvojica La-
dislav Belovič - Martin Jankovec z Dukly Trenčín, časom 
1:37,460; 

- kategórii C2 sa na umiestnila na 1. mieste dvojica Ľubomír 
Hagara s Danielom Biksadským z Dukly Trenčín časom 
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1:52,392, na 2. mieste dvojica Radoslav Rus z DAK 
KIABA Nováky s Jánom Kubicom z TTS Trenčín časom 
1:55,496 a na 3. mieste dvojica Martin Beneš z DAK 
KIABA Nováky s Rastislavom Kohútom z Dukly Trenčín 
časom 1:58,871; 

- kategórii K2 ženy sa umiestnila dvojica Radka Kubalová z 
Vinohrady Bratislava s Luciou Balákovou zo Športovej 
školy Trenčín časom 2:01,565 umiestnili na 2. mieste.  
www.tn.mesto.sk 24. 06.2006  
 
Slovensko má po dlhšej dobe bežca na 800 metrov hladkých 

s výkonom európskeho formátu. Ešte stále len 19 - ročný (v 
auguste bude mať dvadsať) Jozef Repčík zo Slávie Športová 
škola Trenčín vyhral dňa 24. júna 2006 medzinárodný ľahko-
atletický míting kategórie EAP v belgickom Nivelles senzač-
ným časom 1:46,43 min. Rýchlejšie bežal v slovenskej histórii 
len legendárny Jozef Plachý (1:45,4 v roku 1969). Zverenec 
trénera Ivana Peťovského zároveň ako trinásty Slovák splnil 
podmienky pre účasť na ME v Göteborgu, keď limit bol urče-
ný v hodnote 1:47,2. Životnú formu naznačil zlepšeniami aj 
v behoch na 200 m čas 22,10 sek. a 400 m čas 47,71 sek. Be-
žalo sa mi výborne v ideálnych podmienkach. Výbornú prácu 
odviedol vodič, konečne som sa dostal do správnych pretekov, 
komentoval Repčík. Vlani bol siedmy na majstrovstvách Eu-
rópy juniorov a v roku 2004 bol v semifinále na majstrov-
stvách sveta juniorov. 

www.tn.mesto.sk 24.06.2006  
 
Úradujúci juniorský majster Európy a vicemajster sveta v 

cyklokrose Róbert Gavenda, člen Slávia Športová škola 
Trenčín, sa stal majstrom Slovenska v pretekoch juniorov na 
spoločnom slovenskom a českom šampionáte v cestnej cy-
klistike v pretekoch na Myjave dňa 24. júna 2006. V týchto 
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pretekoch na 125 km sa umiestnil na 2. mieste, keď za víťaz-
ným Čechom Františkom Paďourom zaostal 5 sekúnd, ale ako 
najlepší Slovák získal národný titul. Výsledky : 

1. František Paďour (CK Příbram) 3:05:16 h,  
2. Róbert Gavenda (Slávia ŠŠ Trenčín),  
3.Juraj Sagan (CS Žilina),  
4. Ondřej Bělohoubek (ZČE Cyklistika Plzeň),  
5. David Menger (Budvar Tábor). 
www.tn.mesto.sk 24.06.2006 
 
Víťazmi 27. ročníka streleckej súťaže Novinárska muška 

Memoriál Katky Fornerovej dňa 24. júna 2006 sa stali Šte-
fan Javorík z Televízie Pohoda a Monika Szabová z denníka 
Új Szó. Celkovo sa na súťaži pod patronátom Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky a Slovenského syndikátu novi-
nárov vo Vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch sa 
zúčastnilo 35 žurnalistov. Cenu útechy – Novinársku kačicu 
v podobe keramickej kačky si tento rok odniesla PhDr. Oľga 
Kajabová z Trenčína. Novinári mohli svoje schopnosti preu-
kázať streľbou zo samonabíjacej pušky, samopalu a pištole. Po 
súťaži im ukážky bojových akcií s použitím vrtuľníka a pozo-
rovacieho vozidla Aligátor predviedli vojaci 5. pluku špeciál-
neho určenia zo Žiliny. Novinárska muška nesie názov Memo-
riál Katky Fornerovej od roku 1996. Novinárska obec si týmto 
podujatím uctieva pamiatku kolegyne, ktorá sa ako novinárka 
venovala bezpečnostnej a vojenskej problematike a tragicky 
zahynula pri výkone svojho povolania. 

Trenčianske noviny 28.06.2006  
Pomocná evidencia 367/3/06 
 
Futbalové ihrisko TJ Družstevník Selec bolo v sobotu       

24. júna 2006 dejiskom už 14. ročníka obľúbenej súťaže Ga-
briela Zelenaya v kopaní jedenástok za pozoruhodnej účasti 
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857 milovníkov priamych účastníkov tohto atraktívneho jede-
nástkového festivalu. Najpočetnejšie zastúpenie mali ako inak 
- muži, ktorých sa zišlo 530 a ktorí s maximálnym úsilím a 
zanietením urputne strieľali z bielej značky pokutového kopu. 
No zahanbiť sa však nedali ani žiaci, ženy a tak sa rozhodne 
bolo na čo a na koho pozerať. Po slávnostnom otvorení sta-
rostom obce Selec MVDr. Stanislavom Svatíkom a predsedom 
Oblastného futbalového zväzu v Trenčíne Ing. Štefanom Ko-
lárikom sa súťaž rozbehla.  
Výsledky : 
A) žiaci do 10 rokov (133 účastníkov) : 

1. Róbert Šedivý z Trenčianskych Stankoviec,  
2. Jaroslav Letko zo Selca,  
3. Denis Bednárik z Nového Mesta nad Váhom,  

B) žiaci do 15 rokov (163 účastníkov) : 
1. Dávid Budinský z Trenčína,  
2. Lukáš Zubo z Trenčína,  
3. Tomáš Sedláček z Trenčianskych Stankoviec,  

C) ženy (31 účastníčok) : 
1. Ľuba Barteková z Trenčína - premenila deväť poku-

tových kopov, 
2. Andrea Satinová z Považian,  
3. Dada Zelenská z Voderadov,  

D) muži (530 účastníkov) : 
1. Juraj Lacko z Trenčína - premenil 19 pokutových 

kopov.  
2. Jozef Švorčík z Omšenia,  
3. Miroslav Zemanovič zo Selca; 

Trenčianske noviny 26.06.2006  
Pomocná evidencia 369/1/06 
 
Majstrom Slovenska v cestnej cyklistike sa dňa 25. júna 

2006 v Myjave stal Maroš Kováč z Dukly Trenčín, čo je pre 
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neho prvý seniorský titul na ceste. Kováč obsadil na spoloč-
nom slovenskom a českom šampionáte v pretekoch na 192 km 
celkové 2. miesto, keď ho v špurte vedúcej skupiny na páske 
prešprintoval Čech Stanislav Kozubek. Majstrom Slovenska 
do 23 rokov sa stal Martin Velits, ktorý na spoločnom šam-
pionáte obsadil celkové 11. miesto a bol najlepším v tejto ve-
kovej kategórii v pelotóne. Na 2. miesto odsunul brata Petra, 
ktorý vyhral 22. júna 2006 v Bratislave časovku. O pretekoch 
povedal, že „trať nebola veľmi ľahká. Ak by bola, prišiel by 
do cieľa pohromade celý pelotón. Bolo šťastím, že vpredu bol 
s nami aj Kozubek, ktorý mal za sebou silný tím. To nám 
trochu pomohlo, v skupine sa nám dobre spolupracovalo. Pos-
ledné dve kolá som aj ja mal menšiu dušičku, ale zasa som 
veril, že rovnako dochádzajú sily aj pretekárom za nami. Vo 
finiši som si veril a dúfal som, že vyhrám aj celkovo. Tento 
titul radím na úroveň etapových úspechov Okolo Slovenska či 
Okolo Srbska.“ Víťazstvom si vybojoval aj nomináciu na 
majstrovstvá sveta do Salzburgu. 

www.sme.sk 26.06.2006 
 

Na záver sezóny 2005/2006 sa chlapci z najmladšej 
prípravky futbalového klubu AS Trenčín 97 predstavili na tur-
naji v Prahe. Poriadateľom celého turnaja bol TJ Sokol Li-
pence, ktorý sa postaral o nádherný futbalový zážitok pre mla-
dých futbalistov, za čo 
sa určite patrí poďako-
vať vedeniu klubu a or-
ganizátorom turnaja. Sú-
časťou dvojdňového 
programu bola i kom-
pletná prehliadka šta-
diónu futbalového klubu 
AC Sparta Praha ako 
i tréningového centra 
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Sparty na Strahove. Samotný turnaj sa hral za účasti 7 druž-
stiev, keď sa na poslednú chvíľu odhlásila pražská Dukla. Ale 
i tak sa bolo počas celého turnaja na čo pozerať. Nás teší, že 
ku kvalitným výkonom sa pridali i trenčianski chalani, ktorí 
v každom svojom zápase ponúkli divákom nád-herné futba-
lové predstavenie. Všetky družstvá na turnaji mali svoju kva-
litu a nijaký zápas nezostával za ostatnými. Naši „borci“ s bi-
lanciou troch víťazstiev, jednej remízy a dvoch prehier ob-
sadili veľmi cenné tretie miesto a odniesli si tak s hlavného 
mesta Českej republiky cennú trofej. Len štyri inkasované 
góly sú vizitkou veľmi dobrej obrany, ktorá je a dúfame, že 
bude i naďalej veľkým tromfom prípravky AS Trenčín 97 
v súťažných i prípravných zápasoch. Trošku straší koncovka 
útoku, keď vo vyrovnaných zápasoch nedokáže premeniť do-
slova „tutovky“ a po náhodných góloch súpera dosť často 
prichádza o zaslúžené víťazstvá. Účasť na turnaji mala za cieľ 
porovnať sa s kvalitnejšími českými mužstvami, kde je úroveň 
starostlivosti o mládež na vyššej úrovni. V tejto konfrontácii 
Trenčania dopadli nad očakávanie dobre. AS Trenčín 97 re-
prezentovali brankár Róbert Trefný a hráči v poli Denis Jančo, 
Šimon Marušinec, Jakub Hrabovský, Matej Vaculík, Andrej 
Mizerák, Richard Bariš, Radko Škára, Erik Prekop, Peter Ha-
bánik a Lukáš Mizerák. Zážitok to bol nádherný, škoda, že 
vzhľadom na obmedzený počet hráčov sme nemohli dať prí-
ležitosť viacerým z našich chlapcov. Vďaka patrí aj rodičom, 
ktorý počas celého turnaja chalanov povzbudzovali a hnali ich 
v každom zápase za víťazstvom. Na záver treba jedným dy-
chom dodať, že tento turnaj bol posledným pre hlavného tré-
nera Romana Marčoka, ktorý od novej sezóny bude plniť úlo-
hy asistenta u mladších žiakov v AS Trenčín. Otázkou zostáva 
či sa novým trénerom podarí nadviazať na predošlé úspechy, 
pretože by bolo veľkou škodou, keby sa nastúpený progres 
zastavil.  
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Info Trenčín 06.07.2006 
Pomocná evidencia 395/1/06 
 
Súťažné družstvo Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-

chranného zboru v Trenčíne získalo na 34. ročníku majstrov-
stiev Slovenskej republiky v hasičskom športe usporiadaného 
v Banskej Bystrici v dňoch 29. a 30. júna 2006 druhé miesto s 
výsledným časom 300,01 sekundy, na ktorých si svoje sily 
zmeralo s dvanásťimi družstvami, víťazmi krajských súťaží a 
štyrmi družstvami s najlepším dosiahnutým časom. Súťažilo 
sa v štyroch kategóriach. Trenčianski hasiči obsadili tretie 
miesta v behu na 100 metrov a vo výstupe do štvrtého pod-
lažia cvičnej veže, v štafete 4 x 100 metrov sa umiestnili na 
druhom mieste a v disciplíne požiarny útok skončili ako prví s 
víťazným časom 24,8 sekúnd. Intenzívne tréningy pred maj-
strovstvami súťažné družstvo absolvovalo na dráhe a cvičnej 
veži na dvore hasičskej stanice a beh na 100 metrov cez pre-
kážky trénovalo na bežeckej dráhe štadióna AS Trenčín. O 
konečnom výsledku rozhodol záverečný požiarny útok, medzi 
hasičmi považovaný za kráľovskú disciplínu. Ten býva zara-
dený na záver majstrovstiev a vždy zamieša s konečným pora-
dím. Nazýva sa aj disciplínou pravdy, kde sa ukáže, ako sú ľu-
dia pripravení a čo dokážu zvládnuť ako kolektív. Na úspechu 
sa podieľalo súťažné družstvo v zložení Marcel Šedivý, Bys-
trík Kuik, Milan Trška, Juraj Oravec, Martin Puna, Viktor 
Truska, Vladimír Bečár, Michal Hýbela, Martin Jurkovič, tré-
ner Ján Gabriš a vedúci družstva Jozef Minárik.  

Trenčianske noviny 12.07.2006  
Pomocná evidencia 405/2/06 
 

Po štyroch rokoch, dňa 1. júla 2006, sa do Trenčína opäť vrátil 
streetball. Trenčiansky streetballový turnaj bol záverečným 
postupovým turnajom v rámci Streetball Tour 2006, ktorá 
vyvrcholí 16. júla 2006 v Bratislave. Hralo sa 1. júla 2006 v 
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areáli Základnej školy Trenčín Hodžova ulica. Pouličný 
basketbal pod hradom Matúša Čáka má svoju tradíciu, keď tu 
úspechy slávili aj dobre známi extraligisti Viliam Ridzoň a 
Jaroslav Štefánik. Streetball Tour bol vôbec prvou sériou po-

pulárnych streetbal-
lových turnajov, kto-
rá odštartovala v bra-
tislavskom Ružinove. 
Po Ružinovskom 
streetballe a turna-
joch v bratislavskej 
Petržalke, Piešťanoch 
a Dolnom Kubíne sa 
o posledné miestenky 
na záverečný bratis-

lavský Basketland Cup 2006 sa teda hral v Trenčíne. 
Vlastné poznámky 

 
Mesto Trenčín sa stalo v dňoch 7. až 9. júla 2006 miestom 

stretnutia účastníkov 2. kola 
Svetového pohára v mara-
tóne rýchlostných kanois-
tov. Na programe pretekov, 
ktorému žičilo aj počasie, 
predstavilo sa 220 pretekárov 
zo 17 krajín, z toho deviati 
pretekári zo Slovenska, aby si 
v kategórii veteránov, senio-
rov a juniorov zmerali sily na Váhu. Treba oceniť činnosť 
organizačného výboru pretekov pod vedením Pavla Plšku, 
ktorý s mimoriadnou starostlivosťou pripravil pre pretekárov, 
rozhodcov, funkcionárov a divákov vynikajúce podmienky pre 
preteky, čo potvrdili aj vedúci jednotlivých zahraničných 

diváci obdivovali tanečné umenie Goonies Girls 
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družstiev. Okrem športového vyžitia pripravili aj bohatý kul-
túrny program, ktorý vyplnil voľný časový priestor medzi jed-
notlivými súťažnými disciplínami pretekov. A tak účastníci 
a návštevníci pretekov tlieskali umeniu speváckeho zboru 
Dolinečka zo Soblahova, tanečným formáciam skupiny 
Goonies Girls z Trenčína a silákovi Branislavovi Golierovi 
v ovládaní 100 kg guľou. Prezident Slovenskej kanoistickej 
asociácie a predseda organizačného výboru Miroslav Haviar 
pripomenul, že „išlo o prvé podujatie takéhoto rangu v ére 
samostatnej slovenskej rýchlostnej kanoistiky. Slovensko 
nedisponuje vhodným 
areálom na organizova-
nie vrcholných medziná-
rodných pretekov v 
klasických disciplínach, 
takže toto bol jediný 
priechodný spôsob, ako 
ponúknuť slovenským 
divákom svetovú vodác-
ku kvalitu. Maratón rý-
chlostných kanoistov je definovaný požiadavkou aspoň dvoj-
hodinovým trvaním bez presného určenia dĺžky dráhy, spo-
jeného momentom prenášky lodí. Je to zhruba sto až 
dvestometrový bežecký úsek, keď pretekári musia výjsť z vo-
dy a bežať s loďou a pádlami na miesto štartu a pokračujú 
v plavbe ďalej. Zaradenie bežeckého úseku do pretekov je pre 
sedením či kľačaním stuhnutých športovcov fyziologicky veľ-
mi žiadúci. Okruh vytýčený na rieke Váh meral 7,2 kilometra. 
Kajakári absolvovali na tejto trati približne 35 kilometrov, 
kanoisti a kajakárky 28 kilometrov, veteráni a juniori 21 km.  

Preteky odštartovali už v piatok poobede veteráni v K1 
a C1. V týchto pretekoch malo svoje zastúpenie aj mesto Tren-
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čín, keď jeho farby úspešne reprezentoval Miloš Kohout v C1, 
keď sa umiestnil na 3. mieste. Výsledky : 
Muži – veteráni : 
- K1 – 21 km : 1. Gary Mawer (Írsko) 1:40:56,639 
- C1 – 21 km : 1. Bienvenido Perez Dacosta (Špan.) 

2:01:53,236, ... 3. Miloš Kohout (Slovensko) 2:14:08,473 
V sobotňajších pretekoch 

dominoval slovenský repre-
zentant v rýchlostnej ka-
noistike Radoslav Rus, 
ktorý zvíťazil v súťaži v 
C1. Dvojnásobný majster 
Európy v tejto disciplíne 
triumfoval s tesným násko-
kom 0,441 sekundy pred 
Maďarom Zsoltom Gillá-

nyim. Výsledky : 
Muži : 
- K1 - 36 km : 1. István Salga (Maď.) 2:36:41,789,... 4. Ma-

rián Lachkovič (SR) 2:36:44,773,  
- C1 - 29 km : 1. Radoslav Rus (SR) 2:23:21,619,  
Ženy : 
- K1 - 29 km : 1. Renáta Csayová (Maď.) 2:18:16,199,  
Juniori : 
- K1 - 21 km : 1. Rene Poulsen (Dán.) 1:37:53,335,  
- C1 - 21 km : 1. Manuel Garrido Barbosa (Šp.) 

1:56:03,533,  
Juniorky :  
- K1 - 21 km : 1. Wiebke Fröhlichová (Nem.) 1:48:07,438,  

V nedeľu si slovenskí reprezentanti nevybojovali ani jednu 
medailu. Najbližšie k cennému kovu bol dvojkajak v zložení 
Marián Lachkovič s Marošom Dvorským, ktorý sa umiestnil 
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na 4. mieste so stratou 1:50 min na bronzovú pozíciu. V ne-
deľu zvíťazili : 
Muži : 
- K2 - 36 km : 1. Tamás Homoki – Attila Jámbor (Ma-
ďarsko) 2:27:48,412,... 4. Marián Lachkovič – Maroš 
Dvorský (Slovensko) 2:30:53,178,  

- C2 - 29 km : 1. Zsolt Gillányi – Róbert Bindl (Maďarsko) 
2:15:56,679, 

 Ženy : 
- K2 - 29 km : 1. Judit Kollárová – Vivien Folláthová 

(Maďarsko) 2:12:17,774,  
Juniori : 
- K2 - 21 km : 1. Miguel De Dios Chamorro – Ruben 

Velasco (Španielsko) 1:30:08,076,  
Juniorky : 
- K2 - 21 km : 1. Wiebke Fröhlichová – Lisa Oetkenová 

(Nemecko) 1:40:44,882.  
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 394/1/06, 402/1/06 
 
Prvý prázdninový víkend hostila vypredaná hala Norreva-

ngshallen vo švédskom meste Eslow vyše tisíc pretekárov z 
viac ako 60 štátov sveta na Svetovom pohári „Budo World 
Cup 2006“ v karate. Štartovali v kategóriách deti, žiaci, doras-
tenci, juniori, seniori 
a veteráni. 
          Na turnaji sa zú-
častnili aj pretekári z 
klubu Laugaricio Tren-
čín. Tréner Dušan Haj-
mach nominoval aj tento 
rok desať pretekárov, 
ktorí vybojovali 5 me-
dailí. V prvý deň sa do 
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finále v kategórii športový zápas kumite 11-ročné dievčatá nad 
40 kg prebojovala cez Dánku, Iránku a Češku Alica Bret-
schneiderová do finále, kde porazila pretekárku z Ukrajiny a 
získala zlato a titul víťazky Svetového pohára. V kategórii 13 - 
ročné do 40 kg Nicol Beláková vybojovala 3. miesto, keď 
podľahla bieloruskej pretekárke v semifinále. V kategórii 13- 
roční nad 50 kg Juraj Jurčák a v kategórii kadeti do 60 
kg Marek Kulík tiež vybojovali tretie miesta. Nakoniec 
v kategórii juniori do 65 kg pre nešťastné pošmyknutie na 
tatami a vykĺbený palec na nohe vo finále 7 sekúnd pred 
koncom Peter Kumičík si vybojoval 2. miesto. Medailu si 
prevzal so sadrou a s barlami už po nemocničnom šití a 
chirurgickom zákroku.  

Info Trenčín 19.07.2006  
Pomocná evidencia 418/1/06 
 
Florbalisti zo základných škôl ukončili svoje súťaže okres-

ným finále. V chlapčenských kategóriach dominovali žiaci zo 
Základnej školy Trenčín, Kubranská. Mladší žiaci odohrali fi-
nále na Základnej škole Trenčín, Na dolinách a víťazným ko-
lektívom sa stala Základná škola Trenčín, Kubranská. O 
konečné víťazstvo sa zaslúžil tento kolektív chlapcov - Dorica, 
Papp, Moško, Takáč, Adame, Štefánik, Kováčik, Božík, Strie-
ženec, Machara. Svoje florbalové kvality potvrdili aj starší 
chlapci Základnej školy Trenčín, Kubranska, ktorí na finálo-
vom turnaji v Omšení obsadili konečné 2. miesto. Kubrania 
hrali v zostave - Papp, Mitucha, Dvorský, Bulko, Škvarka, 
Súdny, Detko, Mandinec, Beták, Liška. Týmito výsledkami 
mladí Kubrania iba potvrdili, že vedia patrične dobre narábať 
aj s florbalovými hokejkami.  

Vlastné poznámky 
 
Pozoruhodný úspech zaznamenali futbalisti mladší žiaci z 

TTS Trenčín, ktorí získali v krajskej súťaži prvé miesto v 
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konečnej tabuľke. Čo všetko predchádzalo tomuto úspechu ? 
Už v jesennej časti skončili na 3. mieste s minimálnym bodo-
vým rozdielom na vedúcu Lokomotívu Trnava a druhé Pieš-
ťany. Vyhrali jedenásť zápasov, tri remízovali a len raz, po-
merne nešťastne prehrali s nitrianskym béčkom. Týmto si sa-
mozrejme vytvorili nadovšetko dobrú východziu pozíciu ku 
konečnému prvenstvu. Zimnú prípravu vzhľadom na počasie 
absolvovali len v telocvični a okolitých terénoch, ako väčšina 
tímov, ktoré nemajú k dispozícii plochu s umelou trávou. 
Svetlými momentami zimnej prípravy boli halové turnaje, na 
ktorých obsadili aj v konkurencii prvoligových mužstiev tri-
krát druhé miesto a medzinárodný turnaj v Zlíne dokonca 
vyhrali. Rozhodne treba spomenúť aj šesťdňové kondičné 
sústredenie pri Bolešove, ktoré sa osvedčilo už v predchá-
dzajúcej sezóne. Herný výpadok v zimnej príprave sa prejavil 
hneď v prvom zápase, keď v Piešťanoch prehrali 0:2, teda svoj 
druhý a zároveň aj posledný zápas v uplynulej sezóne po 
prísne nariadených dvoch pokutových kopoch. Potom však 
prišla „šnúra“ zápasov bez straty, čo i len bodíku a to nakoniec 
rozhodlo o zaslúženom prvom mieste v tabuľke. Hráči tohto 
úspešného kolektívu zaznamenali spolu 98 strelených gólov a 
nebyť množstva nepremenených šancí, tak mohlo dosiahnúť 
vytúženú stovku - už minimálne päť kôl pred koncom súťaže. 
Najlepším strelcom mužstva sa stal Matúš Rariga, ktorý bol 
autorom 27 gólov a o tie ďalšie gólové vyjadrenia sa rozdelilo 
jeho štrnásť spoluhráčov. Je len samozrejmé, že na tomto ús-
pechu sa podielali aj rodičia. 

Trenčianske noviny 12.07.2006 
Pomocná evidencia 388/2/06 
 
Na prvom kole Letného pohára www.skialp4u.sk v horskom 

duatlone v Starých Horách - Krížnej dňa 16. júla 2006 (cy-
klistika 5,4 km s prevýšením 313 m, beh 2,4 km s prevýšením 
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595 m) významného športového úspechu dosiahol Branislav 
Kacina  z družstva Cyklo1 Trenčín, keď časom 37:50 v tomto 
preteku zvíťazil.  

www/tn.mesto.sk 16.07.2006 
 
Záverečné preteky majstrovstiev Slovenska v rýchlostnej 

kanoistike sa uskutočnené dňa 16. júla 2006 na 200 m trati 
Môťovskej priehrady pri Zvolene sa niesli v znamení triumfu  
kajakára Juraja Liptáka z Dukly Trenčín, ktorý vybojoval tri 
zlaté medaily. Výsledky finále : 
kategória K1 muži : 
1. Juraj Lipták, 2. Peter Gelle, 3. Martin Jankovec, všetci z 

Dukly Trenčín, 
kategória K2 muži : 
1. Juraj Lipták – Erik Noskovič z Dukly Trenčín a ŠKP 

Bratislava 
kategória K4 muži : 
5. Juraj Lipták, Ladislav Belovič, Tomáš Martinek, Erik 

Noskovič z Dukly Trenčín a ŠKP Bratislava)  
kategória C1 : 
1. Anton Grassl z ŠKP Bratislava, 2. Marián Ostrčil z UK 

Bratislava, 3. Rastislav Kohút z Dukly Trenčín 
kategória C2 : 
1. Ľubomír Hagara – Daniel Biksadský z Dukly Trenčín, 2. 

Anton Grassl – Marián Ostrčil z ŠKP Bratislava a UK 
Bratislava,  3. Mário Ostrčil – Ján Kubica z ŠKP Bratis-
lava a TTS Trenčín 

kategória C4 : 
1. Mário Ostrčil, Grassl Anton, Marián Ostrčil, Radoslav Rus 

z ŠKP Bratislava, UK Bratislava a KRK Nováky, 2. Daniel 
Biksadský, Ľubomír Hagara, Martin Beneš, Rastislav 
Kohút z Dukly Trenčín a KRK Nováky  
www/tn.mesto.sk 16.07.2006  
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Do druhej desiatky vstúpili medzinárodné cyklistické 
preteky juniorov - Cena Slovenska v dňoch 21.- 23. júla 2006 
za účasti 122 pretekárov zo siedmich krajín a jej organizáciou 
poverili Sláviu Športová škola Trenčín. Na programe prete-
kov boli štyri etapy. V prvej etape nazvanej „Hrabovská“ 
(118,4km) zvíťazil trenčiansky pretekár, člen juniorského re-

prezentačného druž-
stva Slovenskej repu-
bliky Róbert Gaven-
da pred Petrom Fa-
ganom zo Žiliny a 
reprezentačným ko-
legom Lukáčom Go-
čom. Na druhý deň 
sa išla druhá etapa  

„Bošácko-Haluzic-
ká“ (95 km), v ktorej 
sa Trenčanovi Róber-

tovi Gavendovi už tak nedarilo. Na prvom mieste sa umiestnil 
Peter Sagan zo Žiliny pred pretekárom z Ruska Jevgenijom 
Bachinom a Filippom Kleinom z Nemecka. Vo večerných 
hodinách druhého dňa čakala pred pretekármi ešte „časovka 
do vrchu“ (1800 m) so štartom na Mierovom námestí a cieľom 
na nádvorí Trenčianskeho hradu. V časovke zvíťazil David 
Menger z Tábora pred Petrom Kobiasom z Plzne a Tomá-
šom Droppom z Oslian.  V poslednej štvrtej etape „Tren-
čianskej“ (105 km), ktorej cieľ bol na Mierovom námestí 
v Trenčíne, prišla ako prvá trojčlenná skupina a najvyššie 
priečky si podelili takto – Juraj Sagan zo Žiliny, Damian 
Sivi z Poľska, Jakub Turčan z Dubnice, za ktorými prišla 
veľká skupina pretekárov vedená Stevenom Lutuškom z Ne-
mecka a Róbertom Gavendom z Trenčína. Po skončení pre-
tekov zasadol rozhodcovský zbor, ktorý vyhlásil : 
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- najlepších pretekárov do vrchu – Juraj Sagan zo Žiliny, 
Róbert Gavenda z Trenčína a Peter Sagan zo Žiliny; 

- najaktívnejších prete-károv – Juraj Sagan zo Žiliny, Peter 
Sagan zo Žiliny a Jevgenij Bachin z Ruska; 

- celkové poradie najlepších pretekárov Ceny Slovenska – 
Peter Sagan zo Žiliny, Jevgenij Bachin z Ruska, Róbert 
Gavenda 
z Trenína, Mar-
in Grunder 
z Nemecka a Ju-
raj Sagan zo Ži-
liny. 
Najlepším prete-

károm na stupni 
víťazov odovzdal 
vecné ceny riaditeľ 
pretekov Mgr. Jo-
zef Pšenka za asistencie ostatných členov organizačného 
štábu pretekov.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčianska hokejová mlaď začne novú sezónu 2006/2007 

v siedmich vynovených šatniach zimného štadióna. Päť druž-
stiev z prípravky, dve hokejové triedy, dorastenecký i junior-

sky tím v nich nájdu kom-
pletné sociálne vybavenie aj 
so sprchami. Mesto Trenčín 
ako majiteľa zimného šta-
dióna na Sihoti, už viac než 
rok nesúceho názov B.O.F. 
Leasing aréna, vyšli tieto 
investície spolu s rekon-
štrukciou vzduchotechniky 
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na šesť miliónov Sk. Zimný štadión v Trenčíne je na základe 
zmluvy s Mestom Trenčín vo výpožičke neziskovou organi-
záciou Hokejový klub Dukla Trenčín, ktorá je zriaďovateľom 
mládežníckych hokejových družstiev a na tréningy a zápasy 
ho prenajíma aj akciovej spoločnosti Dukla Trenčín, zastrešu-
júcej extraligové „A“ družstvo. Z tohto prenájmu sa hradí čin-
nosť mládežníckych tímov. Takto to bude fungovať aj naďalej 
i všetky energie a celú prevádzku bude naďalej hradiť naša 
nezisková organizácia, skonštatoval riaditeľ neziskovej orga-
nizácie Hokejový klub Dukla Trenčín Ivan Piovarči. V rámci 
júnovej zmeny rozpočtu poslanci schválili zvýšenie dotácie na 
zimný štadión o 3,4 milióna Sk. V roku 2006 tak hokejisti 
dostanú od mestskej samosprávy rovných 16 mil. Sk. Inves-
tície do zimného štadióna  naplánovali akcionári extraligového 
„A“ družstva realizovaním 13 skyboxov v hodnote 10,5 mil. 
Sk, ktoré už vy-
rastajú pod stre-
chou zimného 
štadióna. Nároč-
nú nvestíciu rea-
lizovala novo-
dubnická firma 
Europeum, a.s. 
Tieto priestory 
budú  ponúknuté 
na prenájom už 
v tejto sezóne, 
aby začali na seba zarábať v prospech hokejového klubu, neta-
jil sa vierou v rýchlu návratnosť investovaných prostriedkov 
prezident a.s. HK Dukla Trenčín Róbert Švehla. Určite však 
nebude ľahké obsadiť plný počet skyboxov v prvej sezóne. 
Veci sa totiž ťažko ponúkajú, keď sú pred dokončením. Na-
vyše, najväčší, prostredný skybox s dvojnásobnou kapacitou 

v čase našej návštevy boli skyboxy ešte v stave inštalovania  
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ani nechceme prenajímať. Bude rezervovaný pre mesto a 
ďalších aktuálnych návštevníkov, ktorí k nám zavítajú na 
jeden až dva zápasy. Výstavba skyboxov neznížila súčasnú 
divácku kapacitu na Sihoti, ktorá je 6.150 miest. Ustúpil jej 
iba najvyšší rad na tribúne A a nové reprezentatívne divácke 
priestory ponúknu pohľad na hokejové dianie viac ako sto 
ľudom. Naopak, kapacita štadióna i keď nie v najbližšej se-
zóne, sa pravdepodobne zvýši. Róbert Švehla spolu s Ivanom 
Piovarčim sú zástancami priblíženia hry čo najviac k divákovi, 
teda tak ako je to v kanadsko-americkej NHL. Sedadlá pre 
návštevníkov štadióna by sa mali v budúcnosti posunúť až 
tesne k mantinelom.  

Info 03.08.2006 
Pomocná evidencia 445/1/06 
 
Horolezecké „dvojičky“ Dodo Kopold a Gabo Čmárik 

z Trenčína v tomto lete opäť prehodnotili svoje horolezecké 
športové umenie. umenie si dávajú smelé ciele. Ich posledným 
cieľom bola stena Uli Biaho, čo v preklade znamená Stará 
Sliepka vysoká 6.417 metrov, ktorú sa rozhodli zdolať aj 
s filmárom Paľom Pekarčíkom. Je to náročná stena dala zabrať 
tým najlepším lezcom z celého sveta a na svoj vrchol pustila 
len málo šťastlivcov. Do steny nastúpili o 02,00 hod. ráno    
21. júna 2006. I keˇpo tme, ale vtedy je všetko zamrznuté a 
lezenie bezpečnejšie. Keď zasvieti slnko začínajú padať 
lavíny. Prvých tisíc výškových metrov do sedla sa darilo pre-
liezť veľmi rýchlo. Po malom oddychu vyrazili do vrcholovej 
steny. Najskôr prešli veľkú okrajovú trhlinu, ktorú zdolali  cez 
jej najužšie miesto. Cestu sťažovali kolmé ľady, ktoré treba 
liezť opatrne, pretože ľad je tenký a krehký. Museli sme byť 
byť rýchli, pretože rýchlosť znamená menšie riziko, že nás tu 
niečo zastihne. Ponáhľali sme sa, čo nám sily a pľúca stačili. 
„O piatej večer sme mali prelezenú polovicu hornej steny,“ 
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opisuje Gabo. Noc sme prečkali na plošine o rozmeroch pol 
meter krát meter, ktorú sme si vykopali v čistom ľade. Na 
tomto kúsku horizon-
tálnej plochy sme si 
varili  a odpočívali. 
Ďalší deň o 04,00 hod. 
ráno sme už liezli. Po 
prelezení ťažkého ľadu 
a ľadového poľa a cez 
snehový previs sa dos-
tali na vrchol. Boli tri 
hodiny popoludní, nád-
herný bezoblačný deň. 
„Takmer hodinu si s Dodom vychutnávame pohľad, ktorý sa 
nám otvoril z vrcholu Uli Biaho,“ hovorí Gabo. No a potom sa 
vydajú na zostup a zlaňujú takmer bez prestávky celú stenu. 
Pravidelne sa sypú lavíny, preto sa pritláčame k stene, no aj 
tak občas sme dostávali bolestivé zásahy kusmi ľadu,“ pri-
bližuje dramatické okamihy trenčiansky horolezec. O polnoci 
oddychujú v sedle pod stenou, kde je bezpečnejšie. Čaká ich 
však ešte tisíc výškových metrov cez ľadový kuloár. Pod stenu 
dorazli absolútne vyčerpaní a zničení. Kameraman Paľocelý 
šťastný, že nás vidí živých, podáva záchrannú ruku v podobe 
teplých nápojov. Vychutnávam si pocit eufórie, ktorý sa dos-
tavil až teraz na mieste, mimo nebezpečenstva. Až teraz si 
môžeme povedať, že to máme za sebou,“ uzatvára Gabo.  

Trenčianske noviny 09.08.2006  
Pomocná evidencia 457/1/06 
 
Na pretekoch Okolo Vysokých Tatier dňa 29. júla 2006 za 

účasti viac ako 400 pretekárov pekného úspechu dosiahol Ro-
man Broniš z Dukly Trenčín, keď sa umiestnil na druhom 
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mieste za víťazným Miroslavom Keliarom z Podbrezovej. Na 
štvrtom mieste skončil jeho oddielový kolega Pavol Polievka. 
Život Prešova 29.07.2006 
 
V treťom kole Slovenského pohára v triatlone (1,5 km plá-

vanie, 40 km cyklistika a 10 km beh) dňa 29. júna 2006 
v Martine bol úspešný Martin Hubáček z Telovýchovnej 
jednoty Slávia Športová škola Trenčín, keď sa umiestnil na 
druhom mieste za víťazným Tomášom Jurkovičom zo Žiliny.  

www.tn.mesto.sk 29.07.2006 

 
V dňoch 8. až 9. augusta 2006 sa uskutočnil v Nemšovej            

3. ročník futbalového turnaja mladších žiakov narodených po 
1. januári 1994 za účasti siedmich družstiev. Úspešne si viedlo 
družstvo AS Trenčín, keď turnaj vyhralo pred družstvom 
Slovana Bratislava a MFK Ružomberok. 

Vlastné poznámky 
 
Mestská športová hala v Trenčíne bola od piatku 11. do 

nedele 13. augusta 2006 dejiskom medzinárodného turnaja 
olympijských nádejí - Kadet Slovakia Cup 2006. Na trojdňo-
vom podujatí sa na palubovke športovej haly predstavili v 
kategórii chlapcov a dievčat reprezentačné výbery Nemecka, 
Maďarska, Česka, Rumunska a Slovenska. Hralo sa systémom 
každý s každým 2x30 minút a podľa Reglementu EHF a 
platných pravidiel hádzanej. Poriadateľom podujatia bol Slo-
venský zväz hádzanej a organizátorom Hádzanársky klub Štart 
Trenčín. Milovníci športu mali jedinečnú príležitosť vzhliad-
nuť na vlastné oči hádzanárske nádeje z krajín, ktoré sa 
prezentovali v dobrom svetle. Po sérii hodnotných zápolení sa 
víťazom v kategórii chlapcov stali reprezentanti Českej re-
publiky, druhé skončilo Maďarsko, tretie Rumunsko a štvrté 
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Slovensko. V kategórii dievčat zvíťazilo Maďarsko pred Slo-
venskom a Rumunskom. 

Trenčianske noviny 23.08.2006 
Pomocná evidencia 471/3/06 
 
V dňoch 10. - 12. augusta 2006 sa v B.O.F. Leasing Aréne v 

Trenčíne uskutočnil 13. ročník medzinárodného hokejového 
turnaja – Rona Cup. Systém turnaja sa nemenil - stále platilo, 
že spolu vo vzájomných súbojoch sa stretnú len slovenské 
tímy s českým mužstvami, kolektívy z jednej krajiny proti 
sebe hrať nebudú. Prvenstvo z vlaňajšieho ročníka obhajovali 
hokejisti HC Hamé Zlína. Len tak mimochodom, doteraz naj-
viac prvenstiev na tomto turnaji zaznamenala usporiadajúca 
Dukla Trenčín a Třinec - zhodne trikrát. Víťaz turnaja 
družstvo zo Žiliny si spod hradu Matúša Čáka odnieslo okrem 
pekného pohára aj finančnú prémiu 100 000 Sk, druhý Zlín 60 
000 Sk a tretia Dukla Trenčín získala 40 00 Sk. Konečné 
poradie :  

1. Žilina  
2. Zlín  
3. Trenčín  
4. Vsetín  
5. Třinec  
6. Zvolen  

Trenčianske noviny 16.08.2006  
Pomocná evidencia 467/2/06 
 
V sobotu 12. augusta 2006 po prvýkrát sa na nádvorí 

Trenčianskeho hradu uskutočnila medzinárodná súťaž silných 
mužov - Meč Matúša Čáka Trenčianskeho 2006. Zároveň to 
bolo jedno z kôl Česko-Slovenského ligového pohára silných 
mužov. Na totálne upršanom a chladnom podujatí sa pred-
stavilo 14 silných mužov z viacerých krajín Európy, ktorí s 
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patričným elánom a nasadením zápolili v šiestich súťažných 
disciplínach. Náš región reprezentovali traja siláci - Ján Kře-
háček z Trenčína, Braňo Golier z Bánoviec n/B. a J. Koste-
lanský z Považskej Bystrice. Jeden z kandidátov na najvyššie 
priečky  Trenčan Pavol Jambor bol na dovolenke. Postupne sa 

najvernejším desiat-
kam priaznivcom 
tohto zaujímavého 
športu predstavili 
siláci - v zdvíhaní 
klady nad hlavu do 
maximálnej hmot-
nosti, v držaní hala-
partní v rozpažení 
na čas, prenášaní 
závaží - kufrov, ka-
licha a pružiny, pre-

vracaní  600 kg pneumatiky, v mŕtvom ťahu s automobilom. 
Šiestu disciplínu dvíhanie gúľ kvôli nepriaznivému počasiu 
hlavný rozhodca zrušil a súťaž vyhodnotil po piatich dis-
ciplínach. Súťaž bola aj v daždivom počasí vyplnená ukáž-
kami historického šermu a diváckou súťažou v držaní pohárov 
s pivom a v rýchlosti pití piva. Po absolvovaní jednotlivých 
súťažných disciplín sa víťazom stal Martin Štefl z Českej 
republiky, druhý bol Oliver Gratzer z Rakúska a tretie miesto 
získal Braňo Golier z Bánoviec nad Bebravou. Ján Křeháček 
sa po tretej disciplíne zranil a súťaž predčasne ukončil. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
 
V dňoch 23. až 25. augusta 2006 sa mesto Trenčín stalo 

hos-titeľom 105 účastníkov 9. ročníka celoslovenského turis-
tického zrazu a športových hier seniorov, členov občianskeho 
združenia Jednoty dôchodcov na Slovensku. Jeho cieľom bo-
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lo, aby si členovia nielen zmerali sily v sedemnástich špor-
tových disciplínach, ale nadviazali aj nové kontakty, vymenili 
si vzájomne skúsenosti a bližšie spoznali pamätihodnosti mes-
ta Trenčín a jeho najbližšieho okolia. K jeho splneniu organi-
začný štáb vytvoril optimálne podmienky, aby sa všetci účast-
níci podujatia dobre cítili. Po slávnostnom otvorení podujatia 
sa po krátkom kultúrnom programe k účastníkom a hosťom sa 
postupne prihovorili predseda Krajskej a Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Trenčíne Ing. Jozef Mi-
kloš, ktorý privítal prítomných hostí a účastníkov zrazu 

a zaželal im veľa úspe-
chov v športových súťa-
žiach. Primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav 
Celler zaželal príjemný 
pobyt všetkým účastní-
kom v Trenčíne a s pos-
ledným príhovorom vys-
túpil predseda Ústrednej 
organizácie Jednoty dô-

chodcov na Slovensku RNDr. Kamil Vajnorský, ktorý vyslo-
vil presvedčenie, že trenčianska organizácia, ktorá dostala 
dôveru predsedníctva, úspešne naplní cieľ podujatia. V rámci 
kultúrno-spoločenskej časti účastníci navštívili Trenčiansky 
hrad, prezreli si výstavné expozície Trenčianskeho múzea, Ka-
tovho domu a Galérie M. A. Bazovského. Vo večerných ho-
dinách spoznávali účastníci umenie folklórnych súborov tren-
čianskeho regiónu a umenie hudobných skupín, ktorí im 
zahrali do tanca aj na počúvanie. Spoločensko-kultúrnym vy-
vrcholením zrazu bolo položenie vencov vďaky hrdinom od-
boja druhej svetovej vojny pri pamätníku umučených na 
Brezine a potom posedenie pri vatre pri hoteli Brezina, ktoré 
pripravila Správa mestských lesov Trenčín. O dobrú náladu sa 
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postaral Košičan Ondrej Varecha, ktorý sa predstavil ako do-
brý spevák a muzikant v hre na gitare.  Športovú časť otvorili 
seniorky netradičnou disciplínou a to hodom válkom na cesto 
na diaľku. Hneď v úvode cvičných hodov tejto disciplíny však 
války nevydržali dopady na trávnatú plochu, keď rukoväte 
z nich odpadli, čo vyvolalo vrásky na tvári rozhodcov ako ďa-
lej pokračovať v súťaži a úsmev na tvári súťažiacich. Keďže 
náhradné války neboli, tak musela súťaž pokračovať s takými 
aké boli. I ďalšie športové disciplíny ako hod granátom na 
cieľ, kriketovou loptičkou na cieľ, streľba zo vzduchovky, 
stolný tenis a beh potvrdili ešte dobrú telesnú zdatnosť se-
niorov. Tri dni prešli rýchlo ako voda dole Váhom a priblížil 
záver turistického zrazu a jeho celkové zhodnotenie predse-
dom Okresnej a Krajskej Jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing. 
Jozefom Miklošom. Konštatoval, že podujatie našlo pocho-
penie u funkcionárov samosprávnych orgánov Mesta Trenčín, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a Mesta Trenčianske Te-
plice, ktoré okrem materiálnej a finančnej podpory prijali 
funkcionárov Jednoty dôchodcov Slovenska, aby sa vzájomne 
oboznámili o činnosti a riešených problémoch vo svojej kom-

petencii. Ing. Jozef 
Mikloš osobitne zvý-
raznil vynikajúcu spo-
luprácu Jednoty dô-
chodcov Slovenska 
v podmienkach mesta 
Trenčín a Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja, kde nachádzajú 
vždy pochopenie. I tá-
to skutočnosť v koneč-

nom dôsledku ovplyvnila aj širokú členskú základňu združenia 
Trenčianskeho kraja, ktorá má v 123 základných organizá-

najzaujímavejšia disciplína – hod válkom na diaľku 
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ciach 10.179 členov, čím sa zaradila na tretie miesto z spo-
medzi ôsmych slovenských krajov. Na záver príhovoru poďa-
koval všetkým sponzorom a všetkým členom organizačného 
štábu podujatia za splnenie cieľa podutia a odovzdal slovo 
predsedovi športovej komisie Pavlovi Mičovi, ktorý zverejnil 
mená najúspešnejších športovcov, ktorým potom funkcionári 
Jednoty dôchodcov odovzdali zlaté, strieborné a bronzové me-
daile. Najúspešnejšou súťažiacou z družstva Trenčianskeho 
kraja bola Jarmila Olašová z Nového Mesta Nad Váhom, 
ktorá získala dve zlaté a jednu striebornú medailu a  Emília 
Badínska z Partizánskeho, ktorá získala jedna zlatú a jednu 
striebornú medailu. Trenčianske družstvo žien bolo veľmi ús-
pešné, keď v celkovom bodovom hodnotení sa umiestnilo na 
prvom mieste. Družstvo mužov Trenčianskeho kraja získalo 
jedno druhé miesto a dve tretie miesta. Úplný záver patril 
vystúpeniu predsedovi Ústredia Jednoty dôchodcov n 
a Slovensku 
RNDr. Kamilovi 
Vajnorskému, 
ktorý konštatoval, 
že :  
- účastníci zrazu 

prežili krásne 
chvíle v Tren-
číne a niektorí, 
tí najúspešnejší, 
boli za dobré 
výkony odme-
není; 

- organizátori zvládli športové hry po stránke spoločenskej 
a športovej veľmi dobre, preto budú všetci ešte dlho spo-
mínať na Trenčín; 

najúspešnejšie pretekárky Trenčianskeho kraja 
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Vyslovil presvedčenie, že za rok za všetci stretnú v dobrej 
fyzickej a psychickej kondícii a prehlásil celoslovenský turis-
tický zraz športové hry za ukončené. 

Vlastné poznámky  
 

Dvaja vekovo najstarší cykloturisti z Trenčína 77-ročný Fi-
lip Paulech a 74-ročný Alojz Novák absolvovali na bicykloch 
trasu z Košíc do Trenčína, ktorú si rozplánovali na štyri dni.           
Z Košíc odštartovali 23. júla 2006 a pokračovali na trase cez 
Rožňavu, Dobšinu, Brezno, Banskú Bystricu, Žiar nad Hro-
nom, Handlovú, Prievidzu až domov do Trenčína. Cestou ab-
solvovali niekoľko výškových prevýšení, keď podľa ich 
vyjadrenia medzi najťažšie úseky patrili prechody cez Sorošku 
a z Dobšinej na Stratenú. Cestou nezabudli navštíviť kultúrne 
a historické pamiatky ako napríklad Dóm Svätej Alžbety, ka-
plnku v Krásnohorskom Podhradí, Krásnu Hôrku, Betliar, Ne-
meckú, Kremničku a pod. Celú trasu absolvovali v úmorných 
tropických teplotách okolo 36O C. Denne spotrebovali viac 
ako päť litrov tekutín. Cestu prešli bez akýchkoľvek problé-
mov, či už bez nehody, či poruchy na bicykloch.  

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 467/3/06 
 
Dvojica hasičov Rastislav Pecník z Banskej Bystrice 

s Trenčanom Petrom Trškom opäť najrýchlejšie zdolala 
schody 24-poschodovej budovy v Bratislave. Zohraná dvojica 
siahla na prvenstvo už po tretíkrát po sebe. V roku 2003 boli 
tretí, o rok už prvý. Vlani vybehli na budovu v traťovom 
rekorde 2 minúty 35 sekúnd. Tentoraz o päť sekúnd horším 
časom - 2 minúty 40 sekúnd zopakovali tak vlaňajšie víťaz-
stvo na Memoriáli Vladimíra Ružičku. Obaja sú členovia 
Okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru vo 
svojich mestách. Celkove štartovalo 49 dvojčlenných družtiev 
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profesionálnych hasičov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Ma-
ďarska. Súťažili na schodoch Stavebnej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, kde si telesnú kondíciu 
preverilo aj sedem žien. Ich „športovým“ úborom bol takmer 
30 kg hasičský zásahový výstroj s maskou na tvári. Naj-
mladším účastníkom bol 21-ročný Radovan Beták z Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne. 
Súťažil vo dvojici s kolegom Jánom Kubicom, bývalým slo-
venským reprezentantom v rýchlostnej kanoistike. Schody 
zdolali za 3 minúty 37 sekúnd. Podujatie Schody je venované 
pamiatke bratislavského hasiča Ružičku, ktorý vo veku 31 ro-
kov zahynul pri výkone povolania. Bolo to dva mesiace po 
jeho svadbe s manželkou Denisou a nedožil sa narodenia syna 
Vladimíra. Ružičkovi kolegovia už zorganizovali osem roč-
níkov jeho memoriálu. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 483/2/06 
 
Už po deviaty raz vyhlásili na slávnostnom galavečere v 

Bratislave svojím spôsobom výnimočnú anketu - Zlatý puk, 
ktorá definitívne ukončí hokejovú sezónu 2005-2006. Deviaty 
titul najlepšieho hokejistu sezóny nakoniec získal v sobotu 27-

ročný Marián Hossa, hráč Atlanty Thra-
shers, odchovanec Dukly Trenčín, syn bý-
valého reprezentačného trénera Františka 
Hossu, ktorý Zlatý puk dostal po prvýkrát 
vo svojej hráčskej kariére. Takto sa pridal k 
trojnásobným držiteľom - M. Šatanovi, P. 
Bondrovi a P. Demitrovi. Z Bratislavy si 
Marián odniesol až dva Zlaté puky, keď sa 

stal aj najlepším útočníkom. Marián Hossa si obe tieto oce-
nenia zaslúžil nielen za svoje výkony v drese Atlanty, ale aj v 
slovenskej reprezentácii na Zimných olympijských hrách v 
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Turíne a na majstrovstvách sveta v Lotyšsku, kde bol kapi-
tánom nášho tímu a patril k najlepším ťahúňom slovenského 
mužstva. 

Trenčianske noviny 23.08.2006  
Pomocná evidencia 468/2/06 
 
Za účasti viac ako 100 pretekárov z 15 vodáckych oddielov 

zo Slovenska sa v dňoch 26. a 27. augusta 2006 na Váhu 
uskutočnili majstrovstvá Slovenska vo vodáckom maratóne vo 
všetkých vekových kategóriach v 22 disciplínach. Počasie 
pretekom prialo a tak súťažiaci sa mohli naplno čeriť vodnú 
plochu. V jednotlivých kategóriach zvíťazili : 
- kategória K1 starší dorastenci na 21 km – Ľubomír Beňo 
z Novák, 

- kategória K1 staršie dorastenky na 21 km – Simona Šam-
ková z Piešťan, 

- kategória C1 starší dorastenci na 21 km – Matej Rusnák 
z Piešťan, 

- kategória K2 žiaci 13+14 roční na 14 km – Marián Goga - 
Tomáš Janech z Novák a Piešťan, 

- kategória C2 žiaci 13+14 roční na 14 km – Krištof Tóth - 
Adam Csenkey zo Šamorína, 

- kategória K1 žiačky 14 ročné na 14 km – Annamária Tót-
hová zo Šamorína, 

- kategória K1 žiačky 13 ročné na 14 km – Judita Kecske-
métiová zo Štúrova, 

- kategória K1 muži na 36 km – Marián Lachkovič zo Slávie 
UK Bratislava,  

- kategória C1 muži na 29 km – Radoslav Rus z Novák, 
- kategória K1 ženy na 29 km – Lucia Beláková zo Slávie 
športová škola Trenčín, 

- kategória K2 mladší dorastenci na 14 km – Zoltán Tóth - 
Gabriel Jakubík zo Šamorína, 
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- kategória K2 mladšie dorastenky na 14 km – Barbora 
Majorošová - Minárová Ivana z KRK Vinohrady Bratis-
lava 

- kategória C2 mladší dorastenci na 14 km – Juraj Oršula - 
Michal Zaťko z Novák, 

- kategória K2 muži na 36 km – Norbert Dorkovič - Tomáš 
Stano zo Slávie UK Bratislava, 

- kategória K1 mladší dorastenci na 14 km – Gabriel Jakubík 
zo Šamorína, 

- kategória K1 mladšie dorastenky na 14 – Ivana Minárová 
z KRK Vinohrady Bratislava,  

- kategória C1 mladší dorastenci na 14 km – Juraj Oršula 
z Novák, 

- kategória K1 žiaci 14 roční na 14 km – Ľuboš Felcan z No-
vák, 

- kategória K1 žiaci 13 roční na 14 km – Šimon Žďarský 
z TTS Trenčín,  

- kategória C1 žiaci 14 roční na 14 km – Krištof  Tóth zo Ša-
morína, 

- kategória C1 žiaci 13 roční na 14 km – Vincent Fakas zo 
Šamorína, 

- kategória K2 žiačky 13+14 ročné na 14 km – Lucia 
Mištonová - Annamária Tóthová z Novák a Šamorína. 
V bodovaní oddie-

lov o Slovenský po-
hár v kategórii žiakov 
a dorastencov sa naj-
lepšie umiestnil Klub 
rýchlostnej kanoistiky 
DAK KIABA Nová-
ky pred družstvom 
Kajak canoe klub Ša-
morín a družstvom TJ 
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Sĺňava Piešťany. V bodovaní oddielov o Slovenský pohár 
v katgórii dospelých a dorastencov sa najlepšie umiestnil opäť 
Klub rýchlostnej kanoistiky DAK KIABA Nováky pred 
družstvom TJ Sĺňava  Piešťany a družstvom KRK Vinohrady 
Bratislava. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 19. augusta 2006 a 20. augusta 2006 sa zúčastnili 
mladí futbalisti AS Trenčín 97 turnajov v Trnave a v Levi-
iach. Príležitosť v zápasoch dostali všetci chalani, ktorí boli 
momentálne k dispozícii. V silnejšom zložení sa predstavili 

na turnaji v Trnave. Po ne-
yarenom úvodnom zápase 
so Senicou, v ktorom pre-
rali 1:4  a súper vyrukoval s 
veľkou, miestami až pre-
nanou agresivitou v osob-
ých súbojoch, tak v šatni si 
sadli tréneri s mladými 
hračmi a urobila sa hrubá 
čiara za prvým turnajovým 

vystúpením. Turnaj sa tak začínal až druhým zápasom s 
domácou Trnavou. Po úspešných výsledkoch s domácim 
družstvom a tímom z Piešťan, a hlavne po zlepšenom hernom 
prejave trenčianski mladí futbalisti na turnaji obsadili konečné 
2.miesto zo ziskom 6 bodov.  

Na turnaj do Levíc družstvo Trenčína cestovalo v úplne 
inom zložení, ako tomu bolo v sobotu v Trnave. V zostave sa 
objavili aj úplní nováčikovia v našom tíme, ktorí mali za 
sebou len pár tréningových jednotiek. Opäť začiatok do 
turnaja bol veľmi zlý, lebo v úvodnom zápase prehrali s 
Banskou Bystricou 0:4. Bystričania boli síce trošku futba-
ovejší, ale možno pri väčšom nasadení mohol mať zápas vy-
ovnanejší priebeh. V ďalšom priebehu turnaja sa hra Tren-
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anov postupne zlepšovala a nebyť tesnej prehry s domácimi 
Levicami a remízy so Zlatými Moravcami, keď vyrovnávajúci 
gól padol po nešťastnom zákroku nášho brankára, ktorý si po 
rohovom kope súpera hodil loptu do vlastnej bránky, mohol 
byť náš celkový výsledok ešte o čosi lepší.   V záverečnom 
súboji s Nitrou súperovi nedali na ihrisku priestor a po 
jednoznačnom priebehu si po víťazstve 3:0 vybojovali bron-
ové medaile. Na turnaji v Trnave v záverečnom hodnotení 
zásluhou Roba Trefného získali cenu pre najlepšieho 
brankára a v Leviciach Radom Škárom cenu najlepšieho 
hráča turnaja.  

Kronika AS Trenčín 97 
 
Na akademických majstrovstvách sveta v karate v New 

Yorku – USA sa zúčastnila aj pretekárka Ekonómu Trenčín - 
Milica Ilčíková, ktorá momentálne hosťuje v ŠKP Trenčín. 
Na tomto podujatí si vybojovala dve bronzové medaile a to v 
kategórii kumite žien nad 60 kg a v kategórii kumite družstiev 
žien reprezentácii zúčastnených krajín. Milica konečne prelo-
ila smolu a po striebornej medaile z majstrovstiev Európy v 
Estónsku získala medailové umiestnenie aj na majstrovstvách 
sveta.  

Trenčianske noviny 23.08.2006 
Pomocná evidencia 471/1/06 
 
Ján Valach z rakúskeho tímu Apo Sport Kronen Linz, 

odchovanec trenčianskeho Osemročného športového gymná-ia 
sa stal víťazom hlavnej kategórie mužov - elite na Znievských 
dňoch cyklistiky 2006 v Kláštore pod Znievom dňa 24. 
augusta 2006. Slovenský líder Rakúskeho pohára zaznamenal 
na pretekoch, ktoré prezývajú aj Slovenské Pyreneje, pre-
iérové prvenstvo. V záverečnom finiši sa presadil v súboji s 
Patrikom Tyborom z Dukly Trenčín a Milanom Barényim. 
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Obajca prvenstva Maroš Kováč obsadil s 11-sekundovou 
stratou 4. miesto. V kategórii mužov na 153 km bolo toto 
poradie - 1. Ján Valach (Apo Sport Linz) 3:38:44,  2. Patrik 
Tybor (Dukla Trenčín), 3. Milan Barényi (ŽP Šport Pod-
rezová), 4. Maroš Kováč (Dukla Trenčín). 

www.tn.mesto.sk 24.08.2006 
 
Bežecký talent Jozef Repčík z Trenčína potvrdzuje aj na-

alej kvalitnú formu, keď semifinalista nedávnych maj-
trovstiev Európy uspel na  medzinárodnom mítingu v Kodani 
dňa 24. augusta 2006. Zvíťazil v solídnej konkurencii vo svo-
jom druhom najlepšom čase kariéry 1:47,88 min. Sám o svo-
jom výkone povedal, že to bolo v pohode. Prvé kolo bolo po-
malšie ako malo byť, asi za 52,3 sek. v podaní vodiča. Držal 
som sa na treťom mieste a na posledných 200 m som zrýchlil. 
Síl som mal dosť, takže to bolo príjemné víťazstvo, ko-
mentoval. 

www.tn.mesto.sk 24.08.2006 
 
Prekvapujúcim víťazom Žilinského triatlonu, ktorý bol 

majstrovstvami Slovenska v šprinttriatlone (0,75 km plávanie 
- 20 km cyklistika - 5 km beh), sa stal 17-ročný junior Martin 
Hubáček (Slávia ŠŠ Trenčín). Trať zvládol za 57:50,36 min a 
o 20,7 s porazil najrýchlejšieho muža v kategórii Elite Pavla 
Šimka (REALIZ Sport Team Bratislava), ktorému patrí titul 
majstra Slovenska mužov. Medzi ženami triumfovala nes-
tarnúca Mária Kuriačková (ŠK Atóm Levice). V hlavnej kate-
górii štartovalo celkovo 61 triatlonistov, preteky dokončilo 57. 
Absolútne poradie : 
1. Martin Hubáček (Slávia ŠŠ Trenčín) 57:50,36 min,  
2. Pavel Šimko (REALIZ Sport Team Bratislava) 58:11,14,  
3. Tomáš Jurkovič (Nereus Žilina) 58:45,62 
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muži : 
1. Pavel Šimko (REALIZ Sport Team Bratislava) 58:11,14 
min, 2. Tomáš Jurkovič (Nereus Žilina) 58:45,62,  
3. Michal Markuliak (J&T Sport Bratislava) 1:01:30,04 hod.  
juniori : 

1. Martin Hubáček (Slávia ŠŠ Trenčín) 57:50,36 min,  
2. Richard Varga (J&T Sport Bratislava) 59:47,38,  
3. Michal Fabiáne (Nereus Žilina) 1:01:26,77 

www.tn.mesto.sk 29.08.2006 
 

    Poliak Radoslaw Romanik sa stal celkovým víťazom 50. 
ročníka päťetapových pretekov cyklistických pretekov T-Com 
Okolo Slovenska pred Čechom Reném Andrlem. Na treťom 
mieste skončil Dán Kristoffer Gudmund Nielsen, ktorý po 
prvej etape až do sobotňajšej časovky viedol. Zo Slovákov sa 
najlepšie umiestnil Roman Broniš na siedmom mieste.  
Konečné poradie :  

1. Radoslaw Romanik (Poľsko) DHL Author 16:34:16,  
2. René Andrle (Čechy) PSK Whirlpool +9,  
3. Kristoffer Gudmund Nielsen (Dánsko) Team GLS +9,  
4. Sören Nissen (Dánsko) Differdange +13,  
5. Jan Faltýnek (Čechy) PSK Whirlpool +15,  
6. Sergej Firsanov (Rusko) Rietumu Banka Riga +20,  
7. Roman Broniš (Slovensko) Dukla Trenčín +27,  

Poradie v súťaži vrchárov (biely dres s červenými 
bodkami) :  

1. Herberts Pudans (Lotyšsko) 25,  
2. Stanislav Kozubek (Čechy) 12,  
3.    Miroslav Keliar (Slovensko) 11 

Poradie v súťaži aktivity (biely dres s modrými bodkami) :  
1. Jan Faltýnek (Čechy) 32,  
2. Grega Bole (Slovinsko) 29,  
3. Roman Broniš (Slovensko) 26 
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Poradie súťažiacich v kategórii do 23 rokov (biely dres) :  
1. Kristoffer Gudmund Nielsen (Dánsko) Team GLS 

16:34:25,  
2. Sören Nissen (Dánsko) Differdange +4,  
3. Grega Bole (Slovinsko) Sava +22 
www.tnmesto.sk  03.09.2006 
 
V dňoch 26. – 28. augusta mesto Trenčín a najmä hádza-

nárska obec hostila celoslovenský výkvet tohto športu v kate-
góriach mladších a starších dorasteniek z centier talentovej 
mládeže Bratislavy, Partizánskeho, Banskej Bystrice, Micha-
loviec a samozrejme domácej trenčianskej liahne. V prvý deň 
jednotlivé družstvá absolvovali náročné testovanie v 7 dis-
ciplínach ako 30 m šprint s loptou a bez lopty, hod loptou, 
trojskok, akrobatické cvičenie 10x20 m a vytrvalostný test - 
tzv. peep test. Výsledky sa postupne spracujú a budú slúžiť do 
budúcnosti na porovnávanie pripravenosti jednotlivých druž-
stiev a jednotlivcov v ďalšej príprave a pri ich výkonnostnom 
raste. V ostatné dva dni družstvá absolvovali náročný turnaj, 
kde v jednotlivých kategóriach sa stretol každý s každým a 
preveril všetky hráčky a kolektívy z fyzickej pripravenosti. Na 
začiatok sezóny tiež ukázal, ako sú na tom jednotlivé tímy po 
hernej stránke, kde sú slabiny a čo je potrebné zlepšovať. V 
kategórii starších dorasteniek domáce dievčatá potvrdili rolu 
favorita a svojim súperkám nedali žiadnu šancu, o čom 
hovoria aj jednotlivé výsledky zápasov. Trochu sa trápili v 
poslednom svojom vystúpení s Banskou Bystricou, ale to už 
bolo o víťazovi rozhodnuté. V kategórii mladších dorasteniek 
prekvapilo družstvo ŠKP Bratislava najmä svojou kompa-
tibilitou a fyzickou pripravenosťou. Počas celého turnaja 
nenašlo premožiteľa a zaslúžene zvíťazilo. Domáce nádeje z 
HK Štart Trenčín obsadili druhú priečku, keď jadro družstva 
tvorili tohtoročné majsterky Slovenskej republiky v kategórii 
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starších žiačok. Konečné poradie v kategórii starších žiačok :                 
1. Trenčín, 2. Partizánske, 3. Michalovce, 4. Banská Bystrica, 
5. Bratislava. Konečné poradie v kategórii mladších žiačok : 1. 
Bratislava,  2. Trenčín, 3. Michalovce, 4. Partizánske, 5. Ban-
ská Bystrica. Za najlepšie strelkyne v kategórii starších doras-
teniek boli vyhlásené : 1. Kmeťová (B. Bystrica) 25 gólov, 2. 
Michnová (Partizánské) 23 gólov, 3. Fašangová (Trenčín) 22 
gólov. Za najlepšie strelkyne v kategórii mladších dorasteniek 
boli vyhlásené : 1. Tomeková (Michalovce) 24 gólov, 2. Hor-
ná (B. Bystrica) 22 gólov, 3. Marečková (Bratislava) 19 gólov.  

Trenčianske noviny 06.09.2006  
 
Z trenčianskej hokejovej liahne už vyrástli desiatky talen-

tovaných hráčov, ktorí v súčasnosti pôsobia v rôzných kluboch 
na Slovensku, alebo hocikde vo svete, ktorí šíria dobré meno 
trenčianskej hokejovej školy. Rozhodne medzi nich patril aj 
ambiciózny 21 - ročný Štefan Blaho, rodák z Trenčína, ktorý 
mal plnú hlavu hokejových snov... Bol a už nie je, lebo pri 
tragickej autonehode po polnoci z 29. na 30. augusta 2006 pri 
obci Krasňany medzi Terchovou a Žilinou zahynul. Tragickú 
nehodu zapríčinil vodič automobilu Mitsubishi Pajero, 32-
ročný Marcel Hanzal, ktorý nezvládol riadenie, prešiel do 
protismeru a s autom prevrátil. Vodičovi po nehode namerali 

1,5 promile alkoholu v dychu. Škodu na 
automobile odhadli na asi 800 tisíc Sk. 
Z trestného činu usmrtenia hrozí vodi-
čovi nepodmienečný trest vo výške od 4 
do 10 rokov...“ Marcel Hanzal napo-
sledy hráč HKm Zvolen sa dostal do 
pozornosti médii v januári 2005, keď sa 
objavila správa o jeho pozitívnom 
dopingovom teste na marihuanu, čo aj 
priznal. Z prehrešok dostal od disci-
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plinárnej komisie spoločnosti Pro-Hokej trojmesačný dištanc, 
ktorý mu nakoniec o mesiac skrátili. V poslednom období ko-
ketoval s možným prestupom do majstrovskej Žiliny. Bol 
známy ako tvrdý hráč, často sa bil. Bol kapitánom Dukly 
Trenčín v roku 2004, kedy vyhrala majstrovský titul. Načrime 
do krátkeho života zomrelého Štefana Blahu. Mladé talen-
tovaného hráča si v roku 2003 vybral New York Islandres vo 
štvrtom kole vstupného draftu zo 120. miesta. Tento mladý 
hokejista - krídelník, mal za sebou dva mládežnícke svetové 
šampionáty a v uplynulých troch sezónach hral v kanadskej 
juniorskej OHL. V minulom ročníku sa snažil získať miesto v 
drese svojho materského klubu z Trenčína, hral však len za 
„farmu“ prvoligovej Považskej Bystrice a v dvoch zápasoch 
zaznamenal dva góly. Predchádzajúcu sezónu napokon dohral 
v zámorí v Sudbury a Sarmii v OHL. Od novej sezóny bol v 
hľadáčiku Žiliny, kde mal zmluvu na spadnutie, ale nakoniec 
všetko skončilo tým najhorším - jeho nečakanou smrťou, pod 
ktorou sa chtiac-nechtiac podpísal klubový spoluhráč Marcel 
Hanzal. Štefanovým vzorom boli dvaja bývalí trenčianski 
hráči - Z. Chára a B. Radivojevič. Otec, nesúci rovnaké krstné 
meno, bol od mladosti skvelým športovcom - kanoistom AŠK 
Dukla Trenčín a Štefanova sestra zasa patrí medzi talentované 
mládežnícke hádzanárky Štartu Trenčín. Čiže ideálna športová 
rodinka. Nepochybne táto tragédia bola nielen pre rodičov a 
známych hrozným šokom. Dlho sa z toho všetkého asi nes-
pamätajú a aj na trenčianskom „zimáku“ nariekali jeho bývalí 
spoluhráči a kamaráti. Mnohí ho poznali ako priateľského člo-
veka, ktorý sa vedel rozdať, bol vždy veselý, šíril zábavu, 
dobrú náladu a pohodu. Čierna zástava na trenčianskom „zi-
máku“ a na Obchodnej akadémii, ktorú v minulosti navšte-
voval však hovorí za všetko... Bol pochovaný presne na pravé 
poludnie dňa 4. septembra 2006 na trenčianskom cintoríne. 

Trenčianske noviny 09.08.2006 
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Pomocná evidencia 515/1/06  
 
V rakúskom meste Pressbaum neďaleko Viedne sa konali 

od 26. augusta do 2. septembra 2006 5. majstrovstvá Európy v 
bedmintone nepočujúcich. Pod slovenskou vlajkou sa šampio-
nátu zúčastnila jediná reprezentantka Katarína Babálová, 
členka bedmintonového klubu BK MI Kubra Trenčín. Osem–
násťročná hráčka bola nominovaná Slovenským deafolym-
pijským výborom na základe dobrých výsledkov v celoslo-
venských súťažiach a rebríčkového postavenia. Šampionát bol 
obsadený kvalitnými reprezentantmi z Litvy, Dánska, Anglic-
ka, Ruska, Bulharska, Nemecka a hráčmi z ďalších 14 európ-
skych krajín. Katarína postúpila zo základnej skupiny po ví-
ťazstvách nad holandskou a tureckou hráčkou. Statočne bojo-
vala o víťazstvo v skupine s nemeckou reprezentantkou S. 
Kloppovou, treťou nasadenou hráčkou šampionátu. Drama-
tický zápas nakoniec Katarína prehrala 1:2 na sety, ale zápas 
upútal pozornosť všetkých v hale. Po postupe zo skupiny ju v 
pavúku hier čakala skúsená reprezentantka Veľkej Británie 
Fiona Walker, ktorej však Katka už nedala šancu a porazila ju 
v dvoch setoch 21:14 a 21:10. V 2. kole na ňu čakala ďalšia 
nasadená hráčka A. Pavlova. Malá trojčlenná slovenská výpra-
va tušila ťažký a vyrovnaný zápas. Súboj - jeden z najdlhších 
na turnaji (trval 47 minút) - donútil siahnuť hráčky až na dno 
síl. Z víťazstva sa tešila naša hráčka po setoch 15:21, 27:25 a 
21:15. Toto víťazstvo posunulo Katarínu medzi najlepších 
osem hráčok na šampionáte. V neúprosnom časovom progra-
me turnaja, už po polhodine, čakala vo štvrťfinále na našu re-
prezentantku prvá nasadená hráčka majstrovstiev Litovčanka 
Kristína Dovydaitylea, neskoršia víťazka šampionátu. V tomto 
zápase už Katarína ťahala za kratší koniec a prehrala 10:21 a 
8:21. Účasť vo štvrťfinále pri prvom štarte Kataríny Babálovej 
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na významnom medzinárodnom podujatí možno považovať za 
skvelý úspech.  

Trenčianske noviny 13.09.2006 
Pomocná evidencia 518/2/06 

 
V sobotu 2. septembra 2006 sa uskutočnil zraz automo-

bilových veteránov na trenčianskom letisku - Autotuning. 
Každý hovoril, že vstupné je dosť vysoké, ale malo to svoj 
účinok v podobe žiadnej nehody, viac áut, lepšie atrakcie, 
programy, väčšia bezpečnosť.  Počasie bolo veľmi krásne, čo 
spôsobilo mnohým spálenie krku a nosa jesenným slniečkom. 
Už ráno bolo v areáli viac než dosť krásnych áut. Niektoré 
prekvapili novými vzhľadmi, tvarmi, lakmi, interiérmi, air-
brushmi. Prekvapením bol oranžový Fiat 126 ktorý mnohí 
poznajú pod poľským slovíčkom maluch, bol kompletne pre-
robený, celý predok nový. Super odvedená práca. Ďalej tam 
stál čierny Seat Ibiza so vzduchovým podvozkom, snehovým 
interiérom, lambo dvermi a mnoho ďalšími vychytávkami. 
Vedľa neho stála vkusná fialová Škoda Felícia s mega apa-
ratúrou, ďalej tam bola Octavia s novým flip-flopovým lakom 
a bielym interiérom. Bližšie ku vchodu do areálu stáli hneď 
štyri Škodovky naraz, biely Rapid, bielo-perleťový Rapid, čer-
vená „stodvacka“ a „stotridsiatka“ rovnakej farby. Tí čo majú 
radšej preteky vo forme šprintov, spálené gumy a slalom, sa 
mohli za bezpečnostným oplotením pozerať na slalom, v kto-
rého sa zúčastnilo mnoho áut, alebo na šprinty, ktorých sa 
zúčastnili aj dve supersilné poľské autá, jedno z nich, Audi 
200 Quattro 5.0 V10 Tdi s výkonom 650 koní prekonalo bý-
valý slovenský rekord 11.91 s časom 11.57 a to už je niečo. 
Organizácia podujatia bola na dobrej úrovni, lepšej ako vlani.  

Vlastné poznámky 
 

V nedeľu 3. septembra 2006 sa na dlažbe Mierového ná-
mestia zjavila divoká žaba – maskot Hudobného divadla Tren-
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čín. Nakreslili ju tam účastníci druhého ročníka turnaja v an-
tickom športe, v ringbale. Turnaj žiakov deviatich základných 
škôl z Trenčína a okolia, mladých adeptov na rímskych le-
gionárov, sa konal v dňoch 1. až 3. septembra pri príležitosti 
otvorenia druhej sezóny divadla. Okrem ringbalových zápasov 
sa takmer 70 detí zapojilo do majstrovských dielní, prezrelo si 
Trenčianske múzeum, panorámu mesta Trenčín z mestskej ve-
že a vybrali sa do areálu Výstaviska na výstavu Kôň 2006. 
Víťazi turnaja v ringbale, ktorý podľa legendy vymysleli Ri-
mania spolu s miestnym obyvateľstvom divokých žiab, získali 
cenu v tvare ruky so zdvihnutým palcom. Drevenú trofej 
vytvorila Elena Beňová. V kategórii piatakov zvíťazili žiaci 
Piaristického gymnázia v Trenčíne a v kategórii šiestakov ob-
hájili minuloročné prvenstvo žiaci zo Základnej školy Trenčín,  
Východná ul., ktorí pre tohoročný turnaj posilnili svoj tím aj o 
spolužiakov z ďalšej južanskej školy na Novomeského ulici v 
Trenčíne. Znelku, ktorá odznela pri príchode veliteľa légie 
herca a zabávača Dana Dangla, skomponoval Lukáš Borzík. 

Trenčianske noviny 06.09.2006  
 
Na futbalovom štadióne v Trenčianskych Tepliciach sa 

v sobotu 9. septembra 2006 a uskutočnil hodnotný futbalový 
turnaj firiem. Desať mužstiev zápolilo v dvoch skupinách a 
vynikajúci úspech zaznamenali rekreační futbalisti z Pro-
gramu Trenčín, ktorí sa stali víťazom tohto pekného podu-
jatia. Po víťazstve v skupine - v semifinále hráči Programu 
Trenčín zdolali Bratislavu 4:1. V dramatickom finále porazili 
Evonu (Chorvátsko) 5:4 - gólmi Vojteka 2, Píšu 2 a Staňu. 
Najlepším strelcom celého turnaja sa stal Jaroslav Vojtek z 
Programu Trenčín, ktorý bol autorom až 18 gólov. 

Trenčianske noviny 13.09.2006  
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Dňa 17. septembra 2006 sa uskutočnili v okolí obce Šumiac 
pod Kráľovou hoľou preteky 4. kola Letného pohára Skial-
pu.sk v horskom duatlone s prevýšením celkom 1066 m, be-
žeckou časťou 571 m, cyklistickou časťou 495 m/3 km + 5 
km. V súťaži mužov zvíťazil Tomáš Gazdarica z Ružomberka 
časom 47:50 min pred Branislavom Kacinom z Trenčína 
48:38 a Petrom Svätojánskym zo Štrbského Plesa 50:35. V sú-
ťaži žien zvíťazila Alena Procházková z Banskej Bystrica ča-
som 1:01:35 h pred Silviou Jahnovej z Banskej Bystrice 
1:17:57 a Elenou Púchyovou zo Žiliny 1:25:49. Po štyroch 
kolách v kategórii mužov bolo aktuálne poradie Branislav Ka-
cina z Trenčína s 295 bodmi pred Tomášom Gazdaricom 
z Ružomberka s 290 bodmi a Dušanom Nemečkom 228 
bodmi. 

www.tnmesto.sk 17.09.2006 
 
Novučičký handbike Rastislav Tureček z Trenčína si 

vyskúšal na svetovom šam-
pionáte zdravotne postihnu-
tých športovcov vo švajčiar-
skom Aigle (asi 80 km od 
Lausanne) a pomohol mu k 
prvej medaile. Po mesiaci 
používania s ním dorazil do 
cieľa 35 km dlhých cestných 
pretekov ako strieborný. Na 
zlatého Rakúšana stratil jedi-
nú sekundu, no premárnený 

triumf ho nemátal. „Aj tretí bol Rakúšan. Ťažko sa bojuje, keď 
dvaja jazdia proti vám. Aj striebro je krásne,“ konštatoval 34-
ročný Trenčan. V kategórii ručne poháňaných bicyklov to pre 
Slovensko bola vôbec prvá medaila zo svetového šampionátu. 
Napriek tomu mal Rasťo po návrate domov mizernú náladu. 
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Medailu chcel aj z časovky, no trať, akou sa prezentovali 
švajčiarski organizátori, ho šokovala. Bolo to úbohé. Pretekali 
sme sa v poli popri kukurici na ceste plnej ostrých zákrut, 
ktoré som na vozíku len veľmi ťažko dokázal zvládnuť. Zdraví 
bicyklisti to vytočia, ale nám na vozíkoch to robilo nepred-
staviteľné problémy. A to nám ešte domáci vraveli, že je žatva 
a aby sme si dávali pozor, keď náhodou z poľa vybehne trak-
tor. Rasťo sa v časovke musel uspokojiť až s piatym miestom. 
Protestovali viaceré výpravy, ale to bolo asi všetko, čo sme s 
tým mohli urobiť. Ešteže trať cestných pretekov bola dobrá. 

www.sme.sk 20.09.2006 
 
Hokejbalový turnaj o Pohár starostu mestskej časti Bratis-

lavy Ružinova organizovala Slovenská hokejbalová únia 15. - 
16. septembra 2006 v Bratislave. Na turnaji za účasti 8 druž-

stiev obha-
jovalo prven-
stvo družstvo 

Slovenského 
Orla Trenčín. 
Po víťaz-

stvách 
v A skupine  

nad Vikings  
Bratislava 

8:0, Rebels 
5:1 s Sharks 
4:2 postúpili 

priamo do semifinále a stretli sa s družtvom Farma Bulls Petr-
žalka, ktorý zdolali 3:2 a postúpili do finále. Finálovým súpe-
rom bolo družstvo Rebels  Bratislava, ktoré zvíťazilo v semi-
finále nad Zvolena 2:1. Trenčania od začiatku nič nenechali na 
náhodu a nasadili vysoké tempo a prevyšovali súpera v bojov-

R. Mateják, M. Kallo, S. Gavač, R. Trefný, I. Škultéty, M. Šišovský, M. Chrást, L. Kapko, M. Kyselica, M. 
Bielik, L. Madera, E. Bakoš, D. Klučár, M. Barón, O. Ďuriš, E. Hartmann, tréner R. Kadlecaj, vedúci 
mužstva J. Šišovský. 
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nosti, ale i takticky. Zápas sa hral za neustáleho dažďa 
a chlapci po veľmi dobrom výkone zvíťazili 3:2 obhájili pr-
venstvo. Najlepším strelcom turnaja sa stal Trenčan Dušan 
Kľučár a najproduktívnejším hráčom jeho spoluhráč Ivan 
Škultéty. Týmto víťazstvom sa stalo  družstvo SO Trenčín 
pod vedením trojice Róbert Kadlecaj, Martin Skúpy 
a Jaroslav Šišovský najlepším slovenským juniorským druž-
stvom.  

Vlastné poznámky 
 

V nedeľu 17. augusta 2006 sa v mestskej časti Trenčín v 
Opatovej uskutočnili miestne oslavy 70. výročia založenia 
dobrovoľného hasičského zboru. „Po zakladajúcom zhro-
maždení, ktoré sa konalo 18. septembra 1936, dostala organi-
zácia názov Miestna hasičská jednota. Tvorilo ju 20 členov. 
Už vtedy mali hasiči ručnú striekačku, s ktorou úspešne za-
sahovali až do roku 1953. Terajšiu hasičskú techniku pou-
žívajú hasiči takmer 30 rokov a udržať ju v dobrom tech-
nickom stave stojí hasičov veľa úsilia a starostlivosti,“ uviedol 
počas slávnostného príhovoru ich veliteľ Radovan Horný. 
Dobrovoľní hasiči v Opatovej zasahovali počas existencie 
zboru mnohokrát. V minulosti v tejto časti mesta horeli domy, 

stohy slamy, 
vyskytli sa aj 
lesné požiare. 
V poslednom 
období sú pra-
videlné požia-
re, ktoré vzni-
kli od vypaľo-
vania trávy. 

Najtragickej-
ším požiarom, 
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ktorí likvidovali opatovskí hasiči, bol požiar domu v roku 
1978. Napriek rýchlemu zásahu hasičov majiteľka domu po 
prevoze do nemocnice zomrela. Radšej ako na priamych zása-
hoch sa hasiči zúčastňovali na poriadaných hasičských súťa-
žiach. Úspešnými pre zbor opatovských hasičov boli 50-te ro-
ky, kedy sa im v požiarnom športe darilo, ako aj v roku 1979, 
1983 a 2002. Podujatie začalo stretnutím pri hasičskej zbroj-
nici a pokračovalo sprievodom hasičov až ku kultúrnemu do-
mu, kde predviedli divákom ukážku hasičského zásahu pri si-
mulovanej dopravnej nehode a predviedli požiarny útok aj s 
historickou striekačkou, ktorú im zapožičali z neďalekej obce 
Dobrá. Napokon si hasiči s pozvanými hasičskými zbormi za-
súťažili v hasičských disciplínach.  

Trenčianske noviny 27.09.2006  
Info Trenčín 28.09.2006 
Pomocná evidencia 558/1/06 

 
V čase od 12. do 16. septembra 2006 sa v Trenčíne 

uskutočnili medzinárodné majstrovstvá Slovenskej a Českej 
republiky v baló-
novom lietaní. 
V piatich súťaž-
ných letoch a štr-
nástich súťaž-
ných disciplínach 
okrem sloven-
ských a českých 
balónových po-
sádok súperili aj 
posádky z Ma-
ďarska, Litvy 

a Poľska, celkom 21 súťažiacich. Pre silný vietor boli tri sú-
ťažné lety zrušené. Trenčania si ich najviac užili v piatok, keď 

i takéto prekrásne pohľady na zapadajúce slnko sa otvárali letcom 
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nalietavali na ciele umiestnené na Ostrove s atraktívnymi od-
menami pre pilotov. Historické priestory Trenčianskeho hradu 
boli miestom záverečného vyhodnotenia majstrovstiev v so-
botu dňa 16. septembra, na ktorom ocenili najlepších a naj-
úspešnejších pretekárov. Zvíťazil Sandor Török z Maďarska, 
ktorý bol pánom Trenčianskeho hradu Matúšom Čákom pa-
sovaný za rytiera. Na druhom mieste sa umiestnil Rimas 
Kostuiskevicius z Litvy pred Pavlom Merínskym z Česka. 
Na piatom mieste sa umiestnil ako najlepší Slovák Bruno 
Koncir z Trenčína.  

Vlastné poznámky 
 
V deväťdesiatych rokoch zabezpečilo mesto Trenčín pre 

účely skejťákov a bajkerov umiestnené vedľa pozemku letnej 
plavárne. Vplyvom času 
a zásluhou vandalov z 
neho zostalo iba torzo a 
približne pred troma rok-
mi bola z pozemku 
ukradnutá aj vstupná 
brána. Pozemok bol pre-
to kompletne oplotený a 
oficiálne prestal slúžiť 
skaytbordistom a bayke-

rom, no mládež si sem našla cestu cez dieru v plote. Schá-
tralému, zarastenému pozemku hovoria jeho návštevníci Skyt-
park. Nedá sa tu však jazdiť, prekážky sú zničené, nikto sa tu 
o to nestaral, sťažujú si bajkeri, ktorí chodia ešte aj na bikro-
sovú dráhu na Ostrove. No tá podľa ich vyjadrenia vraj nestojí 
za nič. Keďže im mesto Trenčín nevyšlo v ústrety, rozhodli sa 
bajkeri riešiť svoju zúfalú situáciu svojpomocne tak, že na 
Brezine pri pamätníku sme si vytvorili dráhu s hlinenými 
skokmi a drevenými dopadmi, čo sa nepáči horárom. Vyu-

skajbordisti a baykeri trénovali na opustenom pozemku pri letnej plavárni 
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žívanie prekážok infraštruktúry sa podľa bajkerov nazýva 
Street a skupinku týchto nadšencov je vídať pred Kultúrnym a 
metodickým centrom. Tento nedostatok sa vyrieši odovzdaním 
nového bike parku na Ostrove. Bajkeri o plánovanom bike 
parku vedia, no jeho dokončenie v októbri 2006, ktoré mesto 
plánuje, ale zatiaľ nič nerobí tvrdia bajkeri. Na vybudovanie 
bike parku mesto Trenčín vyčlenilo 1,2 milióna Sk a má to byť 
miesto určené pre netradičné športy. 

Trenčianske noviny 20.09.2006  
Pomocná evidencia 536/2/06 
 
Začiatkom septembra 2006 sa výber hokejovej prípravky 

Dukly – 3. + 4. ročník, narodených 1997/98 zúčastnil medzi-
národného hokejového turnaja vo Švajčiarsku v malom mes-
tečku na brehu Bodamského jazera Kreuzlinge - Konstanz. 
Trenčiansky výber pod vedením trénerov Ľuboša Goliana 
a Štefana Škvarku dosiahol pekný úspech, keď za konečné 
turnajové prvenstvo získal pekný pohár. Podujatie sa konalo 
pri príležitosti 50. výročia založenia hokejového klubu v tomto 
meste. Úspech je o to cennejší, že mladí Trenčania neokúsili 
ani raz trpkosť prehry. Najlepším strelcom na turnaji bol 
Trenčan Marek Hecl - autor 12 gólov.  

Trenčianske noviny 20.09.2006 
 
Trenčiansky karate klub Európa bol posledného víkendu 

mimoriadne úspešným, pretože jeho členovia získali na dvoch 
súťažiach až 17 medailí. Na regionálnej súťaže karate v Bra-
tislave dňa 30. septembra 2006 na medailovom zisku sa 
podieľali : 
■ v kategórii kata deti 1. miestom iba 7 ročný Pavol Miš-

kolci,  
■ v kategórii kata staršie žiačky 1. miestom Ingrida Su-

chánková a na 3.miestom Alica Brázdová, 
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■ v kategórii kata starších žiakov 3. miestom Martin Jánsky, 
■ v kategórii kata mladšie žiačky 3. miestom Marcela Kadle-

cajová a Lucia Krcheňová, 3. miestom v kategórii kata 
družstvá, keď družstvo v zložení Marcela Kadlecajová, 
Monika Mráziková a Lucia Krcheňová, 

■ v staršej kategórii mladších dorasteniek 2. miestom umiest-
nila Romana Havierová a  3. miestom Ingrida Suchán-
ková a Barbora Olešáková, 

■ v kategórii kata staršie dorastenky 16 a 17 ročné dievčatá 3. 
miestom Barbora Nemčeková, 

■ v kumite 1. miestom starších žiačok Ingrida Suchánková, 
3. miestom v  kumite starších žiačok do 50 kg Katarína 
Rindáková, 3. miestom v kumite starších žiačok do 60 kg 
Petra Košútová a 3. miestom v kumite starších žiačok nad 
60 kg Anička Ganaczyová . 

Na medzinárodnej súťaži pod 
názvom Euro karate grand prix 
2006 v západočeském metropoli 
Plzni sa v silnej konkurencii 18 
pretekárok z desiatich krajín Eu-
rópy presadila Ingrida Suchán-
ková získaním 1. miesta    v kate-
górii kata a 3. miesta v kategórii 
kumite žiačky open. O štvrté 
miesta sa postarali v kategórii kata 
žiačky Romana Havierová 
a v kategórii kumite žiačky open 
Anička Ganoczyová. Všetkým 

pretekárom za reprezentáciu mesta ďakujeme a gratulujeme 
im za perfektné výsledky.  

Vlastné poznámky 
 

 Ingrid Suchánková so svojím trénerom B. Zubričaňákom 
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Hoci Mesto Trenčín vybudovalo už športoviská v areáloch 
základných škôl na Hodžovej a Veľkomoravskej ulici, inves-
tičná akcia, ktorú začalo 6. júna 2006 realizovať na Základnej 
škole, Novomeského ulica nemá obdobu a to nielen finančnou 
hodnotou vo výške 42,1 mil. Sk, ale najmä vecnou hodnotou, 
ktorú všešportový areál v sebe skrýva. Hlavnými objektmi sú 
futbalové ihrisko a atletická dráha. Futbalové ihrisko má 
rozmery 60 x 40 metrov s umelým trávnikom a pozdĺžne sú 
vedľa seba dve ihriská na minifutbal s rozmermi 40 x 20 
metrov. Na tartanovej dráhe je trojdráha s dĺžkou 25 metrov. 
V ďalšej časti areálu je viacúčelové ihrisko na hádzanú, bas-
ketbal, tenis a volej-
bal. Povrchom je 
opäť tartan. Také is-
té je aj ďalšie ihrisko 
zamerané na bas-
ketbal, ale sú tam 
vyznačené aj čiary 
pre tenis, volejbal a 
nohejbal. Ihrisko na 
hokejbal patrí k naj-
modernejším na Slo-
vensku, má parametre vhodné aj pre najvyššiu slovenskú 
súťaž - extraligu. Povrchom je drenážny asfalt a je osvetlené. 
Všetky ihriská sú odvodnené. V zemi sú vložené drény, uval-
cované frakčné štrky, potom je podložka na ktorej je položený 
buď tartan alebo umelý trávnik. Tiež majú aj umelé osvetlenie 
a sú oplotené. Na zásypový materiál mal dodávateľ certifikát, 
ktorý hovorí, že materiál je úplne neškodný, zdravotne nezá-
vadný. Realizátorom náročného projektu bola spoločnosť 
Sport Real s.r.o. Trenčín. Generálnym dodávateľom staveb-
ných prác bola spoločnosť Vod-Eko, a.s. Trenčín. Verejné os-
vetlenie športovísk zabezpečila firma Siemens. Práce dofini-

prestrihnutie stuhy zľava – Ing. J. Habánikom, PhD., primátorom  Ing. B. Cellerom 
a riaditeľom školy Mgr. J. Spišákom 
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šovali, boli skolaudované a už sa len čakalo, kedy bude areál 
slávnostne otvorený. Tento deň nastal v piatok 6. októbra, 
kedy športovými podujatiami pre deti a mládež už od 10.00 h 
skúšali mladí športovci kvalitu vybudovaných športovísk. Po-
poludní od 15.00 h boli návštevníci areálu svedkami ex-
hibičných zápasov trenčianskych osobností a pedagógov. Celé 
popoludnie na ihrisku bolo veľmi rušno a pripomenulo mi 
davy ľudí, ktoré trávia svoj voľný čas všakovými činnosťami 
na Hady Parku v Londýne. Vyvrcholením bola teda slávnostné 
otvorenie a odovzdanie do užívania všetkým občanom Juhu, 
mesta a žiakom základnej školy vo večerných hodinách za 
umelého osvetlenia. Stuhu slávnostného otvorenia prestrihli 
štátny tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
Ing. Jozef Habánik, PhD., primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler a riaditeľ Základnej školy Trenčín, Novo-
meského Mgr. Jozef Spišák. V kultúrnom programe okrem 
iného vystúpili speváci K. Knechtová a Lobo.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 7. októbra 2006 už po tretíkrát preverila trať dlhá 1400 

metrov s prevýšením 257 metrov, vedúca od chaty pod Inov-
com na samotný vrchol Inovca účastníkov každoročnej akcie 
klubu Polar Alpin Šport v Trenčíne. Pokoriť si ju trúflo         
13 pretekárov, z toho jedna žena. Do tretice obhájil svoje 
vlaňajšie i predvlaňajšie prvenstvo slovenský reprezentant v 
skialpinizme Branislav Kacina, keď vrchol zdolal v jeho 
doteraz rekordnom čase 9:19 min. Druhý skončil Stanislav 
Ďuriga a tretí Peter Drha. 

Trenčianske noviny 12.10.2006  
Pomocná evidencia 587/3/06 
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Na 14. ročníku Lesného behu v Partizánskom dňa 24. sep-
tembra 2006 zvíťazila v kategórii žien do 39 rokov Jitka 
Hudáková z Trenčína. 

Sita 24.09.2006 
 
Karatisti Ekonómu Trenčín sa zúčastnili na dvoch súťažiach 

- na 21. ročníku medzinárodného turnaja o pohár Slovenského 
národného povstania v Banskej Bystrici a medzinárodného 
turnaja v Plzni. V Banskej Bystrici sa darilo dvom pretekár-
kam Ekonómu - Nikole Bľachovej, ktorá získala tri medai-
lové umiestnenia, keď zvíťazila v kategórii kumite kadetiek do 
55 kg a v kategórii kumite ženy do 57 kg a ako tretia sa 
umiestnila v kumite bez rozdielu hmotnosti. Druhou úspešnou 
pretekárkou bola Zuzana Ludvigová, ktorá zvíťazila v kate-
górii kumite kadetiek nad 57 kg, tretia bola v kategórii kumite 
žien nad 60 kg a rovnaké umiestnenie získala aj v kategórii 
kunmite bez rozdielu hmotnosti. Na dobre obsadenom turnaji 
v Plzni získala Dagmara Kubinská v kategórii kumite kade-
tiek do 57 kg striebornú medailu.  

Trenčíanske noviny 12.10.2006  
Pomocná evidencia 587/2/06 
 
V priestoroch Stredného odborného učilišťa železničného v 

Trenčíne sa v dňoch 6. a 7. októbra 2006 odohral kvalitne ob-
sadený medzinárodný turnaj v minifutbale za účasti futbalistov 
z Ukrajiny, Nemecka, Chorvátska, Estónska, Slovenska, Por-
tugalska a Talianska. V boji o tretie miesto zvíťazilo Estónsko 
nad Ukrajinou 3:0 a vo finále porazilo Slovensko Chorvátsko 
5:1. Najlepším strelcom turnaja bol autor 7 gólov Melkior 
Vilič z Chorvátska. Za najlepšieho brankára bol vyhlásený 
Liocádia z Portugalska - dievča pochádzajúce z Guiney-
Bissau. Najlepší ženský výkon podala Oxana Smirnova z 
Ukrajiny. 



 815 

Trenčianske noviny 09.10.2006  
Pomocná evidencia 583/3/06 

 
Plavecký výcvik detí bude od nového roka 2007 v Trenčíne 

zdarma. Žiaci materských škôl a žiaci 1. – 4.  stupňa zá-
kladných škôl platili v minulosti 250 až 300 Sk za tri týždne 
výcviku. Súčasne s ukončením športového areálu pri Základ-
nej škole Novomeského v Trenčíne finišujú aj rekonštrukčné 
práce krytej plavárne, aby sa tam učili všetky trenčianske deti 
plávať. Náklady na rekonštrukciu zatiaľ dosiahli 2,2 milióna 
Sk, z toho čiastkou 1,3 milióna Sk prispelo Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky. Bazén svojou veľkosťou a hĺbkou 
je vhodný na plavecký výcvik pre 10 až 11-ročné deti.  
Plaváreň bola zateplená, dostala nové plastové okná, novú fa-
sádu, nové radiátory, nové vodovodné batérie a sprchy. Za-
viedla sa nová technológia chlórovania, ktorá je bezpečnejšia 
a šetrnejšia, čím sa očakávajú výrazné úspory na energiách. 
Plavecký výcvik neplavcov bude zabezpečovať inštruktor pla-
veckého výcviku, ktorého zaplatí Mesto Trenčín.  

www.Sme 09.11.2006 
Info Trenčín 10.11.2006 
Pomocná evidencia 600/1/06 
 
V malebnom prostredí kúpeľného parku v Trenčianskych 

Tepliciach sa uskutočnil v sobotu 7. októbra 2006 už 34. roč-
ník Memoriálu Ľubomíra Košeckého v lesnom behu. Po-
dujatie sa konalo za ideálneho slnečného počasia, za účasti 
130 pretekárov, ktorí zápolili v 19 vekových kategóriach.  
Víťazom hlavnej kategórie mužov (na 9,3 km trati - bez 
rozdielu veku) sa na náročnej členitej trati po ročnej pauze stal 
v súčasnosti už 12 - násobný víťaz Ľuboš Kováčik z AMK 
Nové Zámky, časom 36:02, druhú miesto si vybojoval Ján 
Kuchárik z Trenčína časom 36:51 a na treťom mieste sa 
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umiestnil Radovan Čiernik z Martina časom 37:01. Radosť 
šiestom miestom urobil Trenčan Michal Chladoň z Trenčína 
časom 38:18.  
V kategórii žien zvíťazila bez rozdielu veku Jana Zatlu-
kalová z AK Spartak Dubnica n/V. časom 17:16, na druhom 
mieste skončila Jitka Hudáková z Trenčína časom 19:05 a na 
treťom mieste skončila Magdaléna Števicová z ŠKL Dubnica 
časom 19:50.  
V kategórii mužov 50 – 59 roční za účasti 69 bežcov zvíťazil 
M. Kováč z Trenčína pred druhým M. Sobekom z Púchova 
a tretím J. Karabecom z Trenčína. 
V kategórii veteránov 60 – 69 ročných sa umiestnil D. Ka-
šička z Leteckých opravovaní Trenčín na druhom mieste. 
V kategórii veteránov nad 70 rokov sa na treťom mieste 
umiestnil J. Žilinský z Trenčína. 

Trenčianske noviny 18. 10.2006  
Pomocná evidencia 604/1/06 

 
     Dňa 7. októbra 2006 sa uskutočnili rozlúčkové medzi-
národné preteky vodákov v Bratislave – Zlaté piesky pod pa-
tronátom starostu mestskej časti Ružinov, na ktorých v kate-
górii veteránov v disciplíne canoe jednotlivcov na 4000 me-
trov zvíťazil Mihály Kulcsár z Györu – Maďarsko pred Milo-
šom Kohoutom z Trenčína, ktorý sa stal majstrom Slovenska.  

www.canoe.sk 07.10.2006 
Trenčianske neoviny 25.10.2006  
Pomocná evidencia 612/1/06 
 
V druhom kole horolezeckej súťaže v Trenčíne na Skalke  

dňa 7. októbra 2006 za účasti horolezcov z Trenčína, Bánoviec 
nad Bebravou a Nového Mesta nad Váhom boli vyhodnotení 
podľa najviac dosiahnutých bodov : 
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- najlepšia dvojica  - mužov :  František Šimko – Vladimír 
Strieženc, 

- najlepšia dvojica – žien :  Pavlína Porošínová – Ivana Mi-
náriková, 

- najlepší muž :  František Šimko, 
- najlepšia žena :  Pavlína Porošínová. 

Vlastné poznámky 
 
Zimný štadión Mariána Gáboríka v Trenčíne bol v dňoch 

19. až 21. októbra 2006 dejiskom sústredenia slovenských 
reprezentantiek v ľadovom hokeji. V rámci toho odohrali aj tri 
zápolenia s kvalitným družstvom českej hokejovej repre-
zentácie. V prvom meraní síl, vo štvrtok 19. októbra 2006 
zvíťazili Slovenky nad českým výberom 2:1, v piatok 20. ok-
tóbra 2006 zvíťazili Slovenky 3:2 a v sobotu 21. októbra 2006 
si súperky body rozdelili, keď zápas skončil 2:2. Naše repre-
zentantky sa prezentovali v dobrom svetle a dokázali poraziť 
veľmi zdatného a kvalitného súpera. Ich vzájomná bilancia po 
tejto trojzápasovej sérii je veľmi priaznivá najmä pre naše 
reprezentantky, ktoré neprehrali ani jedno vzájomné zápo-
lenie, ba práve naopak získali dve víťazstva a jednu remízu 
bodov. Jediným nedostatkom bolo, že tieto reprezentačné 
stretnutia sledovalo pomerne málo divákov, lebo rozhodne sa 
bolo na čo pozerať.  

Trenčianske noviny 25.10.2006  
Pomocná evidencia 611/2/06 
 
V Žiarskej doline sa uskutočnili majstrovstvá v cezpoľnom 

behu žiakov základných a stredných škôl, organizovaný 
Asociáciou športu na Slovensku. Finálového kola sa zúčastnili 
iba najlepšie družstvá, či jednotlivci, ktorí prešli náročným 
sitom kvalifikačných kôl v majstrovstvách oblasti a kraja. V 
silnej konkurencii škôl zameraných na atletiku Trenčiansky 
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kraj vzorne reprezentovali starší chlapci zo Základnej školy 
Na dolinách v Trenčíne a dievčatá zo Základnej školy Ulica 
Jána Palu v Nemšovej. Družstvo žiakov v zložení Samuel 
Štefánik, Marek Chorvát, Matúš Hamaňa - pod vedením tré-
nera I. Schlesingera nenašlo premožiteľa ani vo finálovom 
preteku a získalo titul majstra Slovenskej republiky pre rok 
2006. Dokonca Samuel Štefánik sa stal aj absolútnym víťazom 
vo svojej kategórii. Všetci chlapci sú členmi futbalového 
klubu AS Trenčín a tak ich konfrontácia z pretekármi z celého 
Slovenska vyznieva veľmi priaznivo. 

Trenčianske noviny 25.10.2006  
Pomocná evidencia 614/2/06 

 
V Trenčíne sa uskutočnil jubilejný 20. ročník Veľtržného 

pohára vo futbale  za účasti osem tímov z piatich krajín. V 
skupine „A“ sa víťazom stali futbalisti FC JAPO Brno, 2. FK 
Báč, 3. NC Bratislava, 4. Merina Trenčín. V skupine „B“ 
zvíťazila MLM Trenčín, 2. Makyta Púchov, 3. SG Rovinj, 4. 
Masped Budapešť. V boji o 3.- 4. miesto sa stretlo družstvo 
FK Báč (Srbsko) s družstvom Makyta Púchov a zápas 
v riadnom hracom čase skončil remízou 1:1 (1:0). O víťazovi 
rozhodli pokutové kopy 5:6. Vo finále sa stretli víťazné 
družstvá oboch skupín  MLM Trenčín s FC JAPO Brno, 
v ktorom zvíťazilo domácie družstvo z Trenčína 4:1 (2:0). 
Góly dali Masaryk 2, Horňák, Mišák - Gaštan. 
Konečné poradie : 1. MLM Trenčín, 2. Brno, 3. Púchov, 4. 
Bač, 5. Rovinj, 6. NC Bratislava, 7. Merina Trenčín, 8. Buda-
pešt. 
All Stars team turnaja v zložení – Ján Mišák, Peter Kosec 
(MLM), Musil, Gaštan (Brno), Ištvánek, Guzma (Púchov), 
Vulín (Bač), Stojanov (Rovinj), Stamatovič (NC), Vitázek 
(Merina), Királály (Budapešt).  

Trenčianske noviny 25.10.2006  
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Pomocná evidencia 612/2/06 
 

V rámci Majstrovstiev Európy v duatlone, ktoré sa konali v 
Rimini - Taliansko družstvo slovenských juniorov obsadilo 
vynikajúce 5. miesto za družstvami Talianska, Ukrajiny, 
Francúzska a Španielska a zaostalo za posledným družstvom 
19 sekúnd. V družstve Slovenska štartoval Martin Hubáček zo 
Slávie Športová škola Trenčín, ktorý si zo štartujúcich junio-
rov najlepšie viedol aj v preteku jednotlivcov, v ktorom sa 
umiestnil na 13. mieste. Družstvo juniorov Slovenska štarto-
valo v zložení - M. Hubáček (Slávia ŠŠ Trenčín, J. Mosný 
(TK FTVS Bratislava), Fabiáne Nereus (Žilina).  

Trenčianske noviny 25.10.2006  
Pomocná evidencia 613/2/06 

 
Mladé karatistky žiačky športových tried karate na Zá-

kladnej školy Laca Novomeského a členky Karate klubu 
Európa Trenčín pod vedením trénera Branislava Zubričaňáka 

sa zúčastnili dňa 
29. októbra 2006 

medzinárodného 
Európskeho turna-
ja v maďarskom 
Siofóku pri Bala-
tone. Karate klub 
Európa Trenčín 
a mesto Trenčín 
reprezentovali šty-
ri pretekárky In-
grida Suchánková, 

Romana Havierová, Simona Plocková a Dominika Porubská. 
V kategórii kata staršie žiačky v konkurencii 19 pretekárok zo 
6 krajín Maďarska, Srbska, Rumunska, Česka, Slovinska 
a Slovenska sa vo finále stretli dve trenčianske pretekárky, 

víťazné družstvo zľava – S. Plocková, I. Suchánková, R. Havierová, tréner. B. Zubričaňák 



 815 

z ktorých 1. miesto si vybojovala Ingrida Suchánková a                 
2. miesto klubová kolegyňa Romana Havierová. Tretú me-
dailu v zlatom lesku vybojovalo trenčianske družstvo kata 
team v kategórii starších žiačok v zložení Ingrida Suchán-
ková, Romana Havierová a Simona Plocková. Po pretekoch 
úspešná trenčianska pretekárka Ingrida Suchánková konšta-
tovala, že „som spokojná so začiatkom novej sezóny. Na kaž-
dom zo všetkých šiestich tohoročných absolvovaných prete-
koch som si odniesla medailu. Dnešná súťaž v Maďarsku bola 
o to ťažšia, že som sa vo finále stretla s kolegyňou z klubu 
Romanou Havierovou“. 

Vlastné poznámky 
 
 
Český spolok na Slovensku v Trenčíne s podporou Minis-

terstva zahraničných vecí Českej republiky uskutočnili v sobo-
tu 21. októbra 2006 na Ostrove v Trenčíne - Zamarovciach            
6. ročník Behu vzájomnosti. V trinástich vekových kategó-
riach zápolilo za ideálneho slnečného počasia 70 pretekárov (z 
toho 22 žiakov a žiačok, 9 dorastencov a dorasteniek, 6 žien a 
33 mužov) z rôznych kútov Slovenska. Ceny a diplomy naj-
lepším bežcom odovzdali Marián Ondruška z Krajského 
športového centra a Ján Žitňan. Umiestnenie pretekárov : 
- kategória mladších žiačok (ročník 1993 a mladšie) beh na  

1000 m  
1. E. Suchomelová, 2. D. Jančovičová, 3. M. Masaryková 

(všetky z Piešťan); 
- kategória mladších žiakov (ročník 1993 a mladší) - 1000 m  

1. F. Parák (Nové Mesto), 2. A. Sirotka (Športová škola 
Trenčín), 3. L. Daňo (Dubnica n/V.); 

- kategória starších žiačok (roč. 1991-1992) - 1500 m   
1. P. Kereková,  2. N. Križanová (obe Osemročné športové 

gymnázium Trenčín); 
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- kategória starších žiakov (roč. 1991-1992) - 1500 m   
1. D. Bundala (Osemročné športové gymnázium Trenčín),  
2. M. Antal, 3. T. Hulínek (obaja z Nového Mesta n/V; 

- kategória dorasteniek (roč. 1987-1990) - 1500 m  
1. Michaela Bučková (Nové Mesto n/V.),  
2. Denisa Bučková (Dubnica n/V.), 3. N. Suchomelová 

(Piešťany); 
- kategória dorastencov (roč. 1987-1990) - 3000 m   
1. M. Ranuša (Dubnica n/V.),  
2. J. Medal (Osemročné športové gymnázium Trenčín),  
3. T. Lajčin (Púchov); 

- kategória žien - A (roč. 1988 -1972) - 3000 m   
1. J. Zatlukalová (Dubnica n/V.) - 11:33,  
2. V. Belokostolská (Lysá pod Makytou) - 13:18,  
3. Alena Bučková (Dubnica n/V.) - 19:29; 

- kategória žien - B (roč. 1971 a staršie) - 3000 m   
1. J. Hudáková (Trenčín),  
2. E. Budínska (OcÚ Poluvsie)  
3. A. Bučková (Dubnica n/V.); 

- kategória mužov – A 
(hlavná kategória - roč. 1967 - 1988) - 6000 m                 
1. B. Arbet (Bardejov) - čas 18:49,  
2. M. Luhový (Skalica) - 19:04,  
3. J. Hudák (Podbrezová) - 19:48,  
4. Štefan Daňo (Sedmerovce),             
5. P. Suchý,  
6. I. Pavlík (obaja Dubnica n/V.),  
7. T. Lajčín (Púchov)  
8. M. Filo,  
9. V. Stopka (obaja Dubnica); 

- kategória mužov - B (roč. 1957 - 1966) - 6000 m :  
1. J. Kucharík (Trenčín),  
2. Ľ. Kováčik (Nové Zámky),  
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3. V. Vlasatý (Dubnica n/V.),  
4. S. Ďuriga (Trenčín),  
5. Š. Červenka (Trenčín),  
6. M. Pavlacký (Trenčianske Teplice),  
7. R. Berky (Nové Zámky),  
8. A. Duleba (Púchov),  
9. Ferdinand Daňo (Sedmerovce),  

10. P. Merton (Trenčín); 
- kategória mužov - C (roč. 1947 - 1956)   

1. M. Kováč (Trenčín),  
2. M. Sobek (Púchov),  
3. S. Sviták (Žilina),  
4. J. Karabec (Trenčín),  
5. J. Hudec (Trenčín),  
6. F. Pagáč ( Led. Rovne); 

- kategória mužov - D (roč. 1937 - 1946) :  
1. F. Husár (Trenčín),  
2. D. Kašička ( LO Trenčín),  
3. J. Sloboda,  
4. J. Sedláček (obaja Trnava); 

- kategória mužov - E (roč. 1036 a starší) :  
1. D. Paško (Poprad),  
2. A. Hajro (Kľačany),  
3. J. Žilinský (Trenčianska Turná),   
4. F. Číž (Prievidza). 

Trenčianske noviny 02.11.2006  
Pomocná evidencia 627/1/06 
 
Najstarší a najznámejší turnaj v karate v Českej republike 

Bohemia - Cup, si v Prahe zapísal svoj jubilejný 30. ročník. V 
športovej hale Slávia v Prahe sa stretol výkvet českého karate 
s reprezentantmi Dánska, Nórska, Nemecka, Belgicka, Ruska 
a Slovenska, ktoré zastupoval trenčiansky klub Laugaricio 
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Trenčín. Zastupoval ho v kategórii kumite muži do 68 kg Pe-
ter Kumičík, ktorý podľahol až vo finále po ťažkých piatich 
zápasoch českému reprezentantovi a vybojoval tak vzácnu 
striebornú medailu. Večerný finálový blok, vysielaný v 
priamom prenose českou verejnoprávnou televíziou mal 
vynikajúcu úroveň aj vďaka trenčianskemu rozhodcovi z klu-
bu Laugaricio Trenčín Dušanovi Hajmachovi, ktorý v sú-
ťažiach karate pôsobí ako rozhodca.  

Info Trenčín 23.011.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 

    
Na  38. ročníku medzinárod-
nom turnaji v karate North 
Bohemia Cup v Ústí nad La-
bem sa zúčastnilo ako 500 
pretekárov zo šiestich štátov. 
Samozrejme, že medzi nechý-
bali aj karatisti z klubu Lau-
garicio Trenčín. Turnaj bol 
pre nich úspešní, lebo získali 

na ňom sedem medailových umiestnení a to :  
- v kategórii športový zápas kumite dievčatá 12-13-ročné 

do 50 kg 3. miesto Alica Bretschneiderová,  
- v kategórii športový zápas kumite dievčatá 12-13-ročné 

do 40 kg 2. miesto Nicoll Beláková,  
- v kategórii športový zápas kumite chlapci 7-11-roční do 

30 kg 3. miesto Libor Vlček,  
- v kategórii športový zápas kumite chlapci 7-11-roční do 

40 kg vybojovali dve 3. miesta Marián Kulík a Robert 
Lexmann,  

- v kategórii športový zápas kumite kadeti 16-17-roční do 
60 kg 1. miesto Marek Kulík,  
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- v kategórii športový zápas kumite muži nad 18 rokov do 
70 kg  3. miesto Peter Kumičík.  
Info Trenčín 23.11.2006  
Pomocná evidencia 657/1/06 

           
 

Nie vždy sa podarí bežne stretnúť na ulici mladých ľudí, 
ktorí svojou šikovnosťou a húževnatosťou, popri plnení  po-
vinností v škole a doma, vyčnievajú nad ostatnými svojimi 
rovesníkmi, napríklad športovými úspechmi. Poviete si, mož-
no ich aj stretávame, ale ich nepoznáme. Využívajúc svoje 

pero zoznamujem čitateľov 
s dvomi športovkyňami. Na 
podnet učiteľov Základnej 
školy Na dolinách v Tren-
číne Nadeždy Geržovej 
a Romana Bakoša som sa 
stretol s dvomi skromnými, 
ale na strane druhej ús-
pešnými športovkyňami 
florbalistkou Klaudiou Pe-

trovskou a karatistkou Alicou Bretschneiderovou, aby nám 
niečo povedali o sebe. Klaudia Petrovská sa na stretnutí  roz-
hovorila o svojich športových aktivitách, ktorými sú ľahká 
atletika, plávanie, (držiteľka dvoch školských rekordov – kraul 
25 m a 50 m) futbal (3.miesto v krajskom kole). Najväčšie ús-
pechy však dosiahla flórbalom, ktorý začala hrať v škole a od 
februára v trenčianskom flórbalovom klube 1. FBC Trenčín. 
Jej talent si všimli aj športoví funkcionári, preto ju nominovali 
do výberu Slovenska. Krst ohňom v drese slovenskej repre-
zentácie dievčat do 19 rokov si vychutnala na Majstrovstvách 
sveta v Nemecku v októbri toho roku. Aj keď výber Slovenska 
skončil na desiatom mieste, organizátori konštatovali, že 
družstvo bolo zo všetkých vekom najmladšie, a jeho poslaním 

Klaudia Petrovská 
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bolo získať veľmi cenné športové skúsenosti. Jej triedna 
učiteľka Nadežda Geržová potvrdila, že Klaudia má 15 rokov 
a  tento školský rok navštevuje deviatu triedu. Popri tom, že je 
všestrannou športovkyňou a reprezentantkou školy, je aj 
výbornou žiačkou. Podľa nej športovanie by sa mohlo stať pre 
ňu tou cestou, ktorá by jej umožnila nájsť uplatnenie sa 
v reálnom živote. A aké má plány do budúcna ? Udržať si 
príslušnosť v slovenskej flórbalovej reprezentácii, úspešne 
vyštudovať na Obchodnej akadémií a potom sa uvidí... Dru-
hou mojou spolubesedníčkou bola stále usmievavá a zho-
vorčivá šiestačka Alica  Bretschneide-
rová, ktorá o sebe prezradila, že karate 
ju zaujalo z filmov, keď ešte nechodila 
do školy. Rodičia vidiac jej záujem 
o tento šport súhlasili, že môže chodiť 
na karate od prvej triedy základnej 
školy. Vstúpila do Klubu karate Lau-
garício Trenčín, kde cvičí až doteraz 
pod odborným vedením trénera Dušana 
Hajmacha. Jej ctižiadostivosť dosaho-
vať úroveň svojho športového vzoru oddielovej kolegyne 
a majsterky sveta Aleny Murkovej, tiež bývalej žiačky tejto 
školy, sa postupne v priebehu rokov stávajú realitou. Všade 
tam, kde súťaží vo svojej kategórii, vždy siaha po najlepších 
umiestneniach. Na moju otázku, z ktorého úspechu mala 
najväčšiu radosť, bez otáľania odpovedala, že z dvoch víťaz-
stiev na Svetovom pohári vo Švédsku. Naposledy bodovala na 
Európskom pohári „Nort Bohémia“, z ktorého si priniesla tre-
tie miesto v kategórii športový zápas kumite dievčat 12 – 13 
ročných do 50 kg. Za svoje úspechy je držiteľom čierneho 
opasku. Na Alicu prezradím ešte, že si starostlivo vedie do-
kumentáciu zo všetkých svojich športových vystúpení. Sú 

Alica Bretschneiderová 
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v nej okrem diplomov a medailí aj fotografie a výstrižky 
z novín.  

Vlastné poznámky 

 
Dňa 23. novembra 2006 sa v mestskej plavárni v Trenčíne 

uskutočnila mestská liga v plávaní za účasti 650 pretekárov. 
Najmladšími pretekármi boli 6. roční Nikola Jurigová a Sa-
muel Jančo a najstarším pretekárom 77 ročný Ján Straka. 
Víťazmi jednotlivých kategórií sa stali : 

- Erik Daranský, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-
linách; 

- Klaudia Petrovská, Základná škola Trenčín, Ulica Na 
dolinách, 

- Dominika Šumajová, Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín; 
- Michal Jakubička, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-

linách, 
- Adam Hulvák, Základná škola Ulica Dlhé Hony; 
- Simona Hermanová, Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín; 
- Paulína Svatíková, Základná škola Trenčín, Novomeského 

ulica; 
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- Miroslav Čerkes, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-
linách. 

- Štafeta chlapcov, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-
linách; 

- Štafeta dievčat, Základná škola Trenčín, Ulica Na do-
linách. 
Vlastné poznámky 
 
Budovanie parkov pre netradičné športy je prirodzenou sú-

časťou športovo-rekreačných areálov vo svete a v tomto smere 
nie je ani mesto Trenčín výnimkou. Koncom novembra 2006 
bol odovzdaný takzv. Bike park do užívania v blízkosti teni-

sových kurtov na Ostrove. Je-
ho technické parametre boli 
postavené pre bicykle podľa 
dispozície jeho spravovateľa 
Bike Trial Trenčín, ale môžu 
ho využívať aj priaznivci ska-
teboardingu. Podľa primátora 
mesta Trenčín Ing. Branisla-
va Cellera „spomínaný objekt 

Bike parku je prvým objektom pre ľudí vyznávajúcich adrena-
línové športy. Podobný objekt sa plánuje vybudovať v roku 
2007 v blízkosti Základnej školy Trenčín, Novomeského uli-
ca“. 

www.Trencin.sk 30.11.2006 
 
V dňoch 29. a 30. novembra 2006 sa uskutočnil 26. ročník 

súťaže v skoku do výšky pod názvom ,,Novembrová latka“. 
Súťaže sa zúčastnili žiaci prvého a druhého stupňa s nas-
ledovnými výsledkami : 
- kategória 3. ročník 

dievčatá :  1. Slemenská Kristína 95 cm 
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                      2. Fabiánová Ivana           80 cm 
                      3. Kebísková Stanka        75 cm 
                      4. Dolhá Karin                  75 cm 
    chlapci   :  1. Brlej  Denis              100  cm 
                      2. Cigánik Šimon            90 cm 
                      3. Krištof Tomáš             90 cm 
- kategória 4. ročník  

dievčatá :  1. Veľká Bronislava    105 cm  
                      2. Kebísková Simona    100 cm 
                      3. Samešová  Patrícia     90 cm   
     chlapci  :  1. Juriga Martin         100 cm 
                      2. Galadík Jozef              95 cm 
                      3. Strápek Richard          95 cm 
- kategória 5. a 6. roč.   

dievčatá :  1.  Jančovičová  Dominika    115 cm 
                     2.  Gregorovičová Mariana     110 cm 
                    3.  Bohušová Silvia                 110 cm  
   chlapci   :  1.  Gago Matúš                       125 cm 

             2.  Lehocký Dominik               120 cm 
                     3.  Jánošík Patrik                     120 cm 
- kategória 7. a 9. roč.  

dievčatá :  1. Drevenáková Nora             130 cm 
                    2.  Vavrušová Dominika          130 cm 
                    3.  Javorská Lucia                    125 cm 
   chlapci  :  1.  Čerkéz Miroslav                160 cm 
                   2.  Virga Marcel                       155 cm 
                   3.  Kvasnica Stanislav             145 cm 

Vlastné poznámky 
 
Počas prvého decembrového víkendu sa v Liptovskom Mi-

kuláši uskutočnil už 16. ročník Vianočného turnaja v malom 
unifikovanom futbale. Podujatia sa pod záštitou Slovenského 
hnutia špeciálnych olympiád zúčastnilo celkom 22 sloven-
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ských družstiev a dve zahraničné družstvá z Čiech a z Mona-
ka. Mesto Trenčín premiérovo reprezentoval spoločný tím 
Špeciálnej základnej školy internátnej Vladimíra Predmer-
ského, ktorej žiaci sa v unifikovanom futbale označujú ako 
športovci Základnej školy Veľkomoravskej, ktorej žiaci súťa-
žia v pozícii partnerov. V tomto chápaní je sledovaný i hlavný 
význam unifikovaného futbalu, ktorý umožňuje športovcom s 
mentálnym postihnutím spoločne trénovať a súťažiť so zdra-
vými spoluhráčmi a aj takýmto spôsobom uľahčiť ich in-
tegráciu do spoločnosti. Po prvom súťažnom dni, kedy sa odo-
hrali zaraďovacie zápasy hrali Trenčania v B - divízii. Prehrali 
s družstvom z Púchova 0:4, s Monakom 1:6 s ŠK Liptov B 3:8 
a na druhý deň zvíťazili nad SK Dúha Zlín 3:1. Vo svojej 
divízii skončili na 4. mieste. S vystúpením svojích zverencov 
boli učitelia P. Jakubec a M. Šumichrast veľmi spokojní. Ako 
nováčikovia turnaja sa dlho dobre držali s víťazmi špeciálnej 
olympiády z Ríma, žiakmi z Púchova. Za zmienku stojí aj 
skutočnosť, že vsietili historický vôbec prvý Trenčanov do 
siete Monaka a pokorili favorizovaný Zlín. Chlapci z oboch 
susedných trenčianskych škôl si za výkony i za mohutné 
povzbudzovanie ďalších tímov získali sympatie od ostatných 
mužstiev a organizátorov.  

Trenčianske noviny 13.12.2006  
Pomocná evidencia 727/1/06 

 
V decembri  premiérovo absolvovalo družstvo florbalového 

klubu 1. FBC Trenčín florbalový turnaj Chrismas Cup 2006 v 
Stupave. Dragons Tomášička, Dolný Kubín, Bogdau Stupava, 
Juventa Žilina, Dragons Bratislava, Grasshoppers Žilina 
a Štart Stupava boli účastníkmi turnaja. Zverenci trénerov To-
máša Filadelfiho a Radoslava Bielika obsadili na turnaji 
konečné 7. miesto. V trenčianskom družstve hrali : 
brankári : Šimon Krajčo, Juraj Struhár, 
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obrancovia : Filip Žák, Jakub Ondrášik, Dušan Jančo, 
Norbert Ondrášik, Róbert Gallo, Patrik Šeliga, 
útočníci : Martin Voštiar, Dominik Souhrada, Michal Pod-
manický, Martin Zelník, Roman Ďurek, Andrej Kršjak, 
Róbert Mikúš, Juraj Nedoma, Róbert Ševčík.  
Zápasy na turnaji a vystúpenie vlastných Trenčanov zhodnotil 
tréner trenčianskeho družstva Tibor Filadelfi takto : „Nakoľko 
to bola druhá skúsenosť našich mládežníkov zahrať si florbal 
aj proti iným súperom, naše vystúpenie nebolo sklamaním. 
Turnaj nám ukázal naše nedostatky, ktoré musíme odstraňovať 
v tréningovom procese. Vyzdvihol by som výkony oboch  
brankárov, ktorí boli oporami družstva.“  

Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 

 
Bol to nepochybne skvelý nápad, keď pracovníci fran-

cúzskeho veľvyslanectva, ktorí majú založený svoj futbalový 
klub sa rozhodli zmerať si sily vo futbalovom halovom zápo-
lení s pracovníkmi Trenčianskeho samosprávneho kraja. Táto 
myšlienka vznikla na popud tajomníčky francúzskeho veľvy-
slanca v Bratislave. Od slov nebolo tentoraz ďaleko k činom a 
v sobotu 9. decembra 2006 sa na palubovke trenčianskej špor-
tovej haly na Sihoti uskutočnilo zaujímavé a hodnotné stret-
nutie zainteresovaných výberov. Vzájomný duel nakoniec vy-
hrala reprezentácia zložená z futbalistov Trenčianskeho samo-
správneho kraja - 2:1, keď autormi gólov boli Chromčák, 
Dedík, za hostí skóroval Menoz. V tejto novej rodiacej sa 
tradícii chcú zainteresovaní rozhodne pokračovať aj v 
budúcom roku a pravdepodobne svoje športové aktivity 
rozšíria aj na iné športové odvetvia. 

Trenčianske noviny 20.12.2006 
Pomocná evidencia 729/1/06 
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V sobotu 9. decembra 2006 sa uskutočnil v Hlučíne (Česká 
republika) medzinárodný futbalový turnaj prípraviek chlapcov 
ročník 1996 a mladší - za účasti mužstiev z Ostravy, Bystré u 
Brna, Hlučína, Frýdku-Místku, Karvinej, Opavy, Vítkovíc 
z Českej republiky a Dubnice nad Váhom, Interu Bratislava a 
AS Trenčína zo Slovenskej republiky. V skupine, v ktorej boli 
naše futbalové nádeje prevalcovali všetko, čo im prišlo do ces-
ty s týmito výsledkami. V tejto skupine skončilo mužstvo AS 
Trenčín na prvom mieste a tak podľa systému turnaja nas-
ledoval súboj o finále proti mužstvu Inter Bratislava. Po boji o 
každý centimeter hracej plochy sa nakoniec zrodila zaslúžená 
remíza a nasledoval rozstrel z pokutového kopu, pri ktorom 
boli úspešný Polák, Vlček, Valaštín za AS Trenčín. Keďže 
brankár AS Trenčín bravúrne chytil jednu penaltu hráčovi In-
teru sa mužstvo našich futbalových nádejí dostalo do vy-
túženého finále. Vo finále nastúpilo mužstvo AS Trenčín proti 
už raz zdolanému súperovi z Vítkovíc zo základnej skupiny. 
Avšak tento zápas priniesol neuveriteľné prebudenie u nášho 
súpera a tak o víťazovi tohto finálového zápasu nebolo po-
chýb, nakoľko sa prejavila totálna únava a vyčerpanosť fut-
balistov AS Trenčín z predchádzajúcich stretnutí a prvenstvo 
si vybojovali chlapci z Vítkovíc. Mužstvo AS Trenčín zaz-
namenalo na tomto turnaji krásny úspech, teda druhé miesto, 
ktorým potvrdili kvalitu práce na tréningoch pod vedením tré-
nerov Jančičku a Oravca.  

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 735/2/06 
 
V Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne uplynulý    

11. decembra 2006 vyvrcholila záverečná finálová časť flor-
balového turnaja základných škôl Canadien Cup 2006. Všetky 
stretnutia sa odohrali na oficiálnych mantineloch IFF a na 
ihrisku 40x20 m. Finálové zápasy rozhodovali rozhodcovia s 
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platnou licenciou Slovenského Zväzu Florbalu - Michal Ku-
báň, Gabriel Mészáros a Jakub Sokol. Organizátori turnaja 
ŠK 1.FBC Trenčín a Mesto Trenčín prostredníctvom svojich 
zástupcov Tomáša Filadelfiho Márie Opačitej po záve-
rečnom hvizde rozhodcov odmenili najlepších hráčov a jed-
notlivé školy za umiestnenie na tomto turnaji. O víťazovi a 

držiteľovi putov-
ného pohára Cana-
dien Cup rozhodol 
až posledný zápas 
turnaja medzi Zá-
kladná škola Ku-
branská – Základ-
ná škola Na Doli-
nách. V riadnom 
hracom čase skon-

čil zápas nerozhodne - 1:1. Rozhodovalo sa v samostatných 
nájazdoch, kde presnejšiu mušku mali reprezentanti Základná 
škola Kubranská, ktorí v premiérovom prvom ročníku Cana-
dien Cup - u 2006 obsadili 1. miesto. Na turnaji boli vyhlásení 
najlepší hráči : Najlepším brankárom sa stal Anton Fraňo 
(Základná škola Ul. Na dolinách), za najlepšieho strelca bol 
vyhlásený Branislav Mitucha (Základná škola Kubranská) a 
najlepším hráčom bol vyhodnotený Norbert Ondrášik (Zá-
kladná škola Kubranská).  
Konečné umiestnenie : 
1. Základná škola  Kubranská ulica 
2. Základná škola  Ulica Na dolinách 
3. Základná škola  Bezručova ulica 
4. Základná škola  Trenčianske Teplice 
5. - 6.miesto: Základná škola  Veľkomoravská ulica, Základná 
škola 
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    Hodžova 
7. - 8.miesto: Základná škola  Novomeského, Základná škola  
Východná ulica 

Info Trenčín 21.12.2006 
Pomocná evidencia 739/1/06 
 
Karatisti z Real teamu Trenčín sa nenechali na premié-

rovom vystúpení na Majstrovstvách Slovenska dorastencov a 
juniorov v Žiline zahanbiť. Traja pretekári v štyroch kategó-
riách, bojovali o cenné kovy. Ako prvý v kata ml. doras-
tencov, líder kategórie – Jakub Králik, po dlhodobej trénin-
govej absencii prehral boj o bronz a získal pomyselnú zemia-
kovú medailu. So „zemiakom na krku“ skončila aj Gabika 
Holíčková v kata ml. dorasteniek, ktorá húževnatosťou stále 
zvyšuje svoju výkonnosť. Ďalší boj o tretie miesto absolvoval 
v kumite ml. dorastenec do 55 kg Radoslav Vlnieška. Jeho 

rýchle údery a dobré 
kopy bojovali nielen 
proti súperovi ale aj 
rozhodcom. Získal opäť 
nepopulárne 4. miesto. 
Koniec dobrý - všetko 
dobré. Gabike Holíčko-
vej (na snímke) v kumite 
do 60 kg sa podarilo 
kopom na hlavu v 
predĺžení zabodovať a 

získať vytúžený bronz. Karatisti z Realu na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky potvrdili svoje dobré kvality a pri 
väčšom športovom šťastí mohol mať každý radosť z medaily. 

Info Trenčín 21.12.2006  
Pomocná evidencia 739/1/06 
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Martina Moravcová a Ľuboš Križko sa podľa papie-
rových predpokladov stali víťazmi ankety o najlepších sloven-
ských plavcov v roku 2006, ktorých vyhlásili dňa 16. de-
cembra 2006 v trenčianskej reštaurácii Maritim. Medzi ju-
niormi dominovali Miroslava Syllabová a Martin Tomaník. 

Šesťnásobná najlepšia športovkyňa 
Slovenskej republiky, ktorá má na 
svojom konte neuveriteľných 203 slo-
venských rekordov, bola v roku 2006 
na Majstrovstvách Európy v Buda-
pešti strieborná na 100 m motýlik a na 
nedávnom zimnom kontinentálnom 
vrchole v krátkom bazéne v Helsin-
kách získala na rovnakej trati bronz. 

Vynikajúca slovenská plavkyňa sa stala najlepšou bezkonku-
renčne po trinásty raz v rade. Druhé miesto v ankete Sloven-
skej plaveckej federácie obsadila podobne ako pred rokom 
talentovaná Denisa Smolenová. Tretia skončila ďalšia nádejná 
plavkyňa Katarína Milly. Plavcom roka sa medzi mužmi stal 
opäť Ľuboš Križko, ktorý obhájil svoj prvý minuloročný 
triumf. Na druhom mieste skončil víťaz z rokov 2001 a 2002 
Miroslav Machovič, tretiu priečku v ankete získal Roman 
Kučík. Ľuboš Križko sa na neolympijskej znakárskej päťde-
siatke v roku 2006 zaradil do európskej špičky. Na letných 
majstrovstvách Európy v dlhom bazéne v Budapešti vo svo-
jom prvom veľkom finále skončil ôsmy a nedávno na Maj-
strovstvách Európy v krátkom bazéne v Helsinkách vybojoval 
senzačne bronz. K tomu pridal aj skvelé slovenské rekordy na 
50 m - 24,17 sek. a na dvojnásobnej trati - 52,81 sek.. Medzi 
akvabelami triumfovali v dvojiciach dvanáste z tohtoročných 
Majstrovstiev Európy v Budapešti Mária Dzu-reková s 
Luciou Habovou. Mária Dzureková bola vyhlásená za 

zľava - Ľuoš Križkom, Martina Moravcová  
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najlepšiu aj v kategórii jednotlivkýň. Dzureková bola v 
Budapešti medzi jednotlivkyňami jedenásta.  

Výsledky výročnej ankety Slovenskej plaveckej federácie 
za rok 2006 : 
Plávanie: 
Ženy :  
1. Martina Moravcová (Kúpele Piešťany, tréneri Steve 
Collins a Darina Moravcová),  
2. Denisa Smolenová (STU Bratislava, Karol Máčik),  
3. Katarína Milly (LBG Bratislava, Gabriel Baran) 
Muži :  
1. Ľuboš Križko (Dukla Banská Bystrica, Jiří Walter),            
2. Miroslav Machovič (Dukla B. Bystrica, Jiří Walter),  
3. Roman Kučík (Dukla B. Bystrica, Jiří Walter)  
Juniorky :  
Miroslava Syllabová (AqS Levice, Tibor Lacko) 
Juniori :  
Martin Tomaník (Matador Púchov, Soňa Pastieriková) 
Objav roka :  
Katarína Listopadová (VŠK UK Bratislava, Róbert Valovič)  
Diaľkové plávanie: 
Dáša Magulová (VŠK UK Bratislava, Róbert Valovič)  
Masters (veteráni) : 
Mária Hausnerová a Peter Pošvanc  
Synchronizované plávanie : 
Sólo : Mária Dzureková (STU Bratislava, trénerka Zuzana 
Lobpreisová) 
Duo : Mária Dzureková - Lucia Habová (STU Bratislava, 
trénerka Zuzana Lobpreisová) 
Juniorky sólo : Dáša Baloghová (trénerky Lívia Allárová a 
Nora Boboková) 
Juniorky duo : Dáša Baloghová - Soňa Dorničová (trénerky 
Lívia Allárová a Nora Boboková) 
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Masters duo : Lívia Allárová - Lucia Allárová (trénerka 
Helena Allárová)  

Vlastné poznámky 
 
Vyvrcholením sezóny karatistov boli majstrovstvá Sloven-

skej republiky v kategórii dorastencov a juniorov, pre ktorých 
boli poslednou možnosťou pre mladých karatistov, aby sa 
dostali do nominácie na blížiace sa Majstrosvtvá Európy v 
tureckom Istanbule. Na tomto zápolení sa stretli aj karatisti z 
trenčianskych klubov - Ekonóm, Akadémia, Dragon, Real a 
Európa. Z tímu Ekonómu si zaknihovali 7 medailových 
umiestnení.  

Prvenstvá získali v kategórii kumite dorasteniek do 57 kg 
Dagmara Kubinská, kumite junioriek nad 60 kg Petra Ku-
binská a v kumite juniorov do 70 kg P. Nosáľ. Druhé priečky 
si vybojovali v kumite dorasteniek do 51 kg N. Bľachová, 
kumite juniorov do 70 kg P. Vavrík. tretie priečky získali v 
kumite dorasteniek do 57 kg L. Sheryová, a kumite juniorov 
do 75 kg R. Kollár. Podľa vyjadrenia trénera Miroslava 
Ďuďáka pretekári Ekonómu podali vynikajúce výkony a 
predviedli množstvo náročných techník a ťažkých súbojov, v 
ktorých dokázali často zvíťaziť pred časovým limitom a 
predviedli to, čo dlhé roky tvrdo trénovali. Klub karate Aka-
démiu reprezentovala Vlaďka Srncová v kategórii mladších 
dorasteniek v kategórii do 55kg. Podľa vyjadrenia trénera 
Ferdinanda Hanzela je Vlaďka Srncová skúsená, technicky a 
takticky veľmi vyspelá pretekárka, ktorá po pekných súbojoch 
sa prebojovala do finále, kde sa stretla s bývalou členkou 
Akadémie - Ingrid Suchánkovou, ktorú bez väčších problémov 
porazila.  

Trenčianske noviny 21.12.2006  
Pomocná evidencia 734/2/06 
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Turnajové prvenstvo na  
1. ročníku Memoriálu Er-
nesta Brosku v hádzanej 
žien si vo štvrtok 28. decem-
bra 2006 v Trenčíne vybo-
jovali hráčky Iuventy Mi-
chalovce. Úradujúci sloven-
ský majster nezaváhal v 
konkurencii účastníkov 

WHIL ani v jednom z troch stretnutí a s plným bodovým zis-
kom mu patrila prvá priečka. Druhé miesto obsadil český klub 
Veselí nad Moravou, v ktorého prospech pri rovnosti bodov s 
Banskou Bystricou rozhodlo lepšie celkové skóre. Štvrtý 
skončil s nulou na svojom konte domáci Štart Trenčín. Za 
najlepšiu strelkyňu turnaja vyhlásili s 23 gólmi banskobys-
trickú spojku Luciu Tobiášovú, za najlepšiu hráčku vyhlásili 
pivotku Michaloviec Líviu Kalaninovú a za najlepšou bran-
kárku Dagmar Vyhlídalovú z Veselí.  
Konečné poradie : 

1. Michalovce 6 bodov,  
2. Veselí nad Moravou 3body,  
3. Banská Bystrica 3body,  
4. Trenčín 0 bodov 

Najlepšia strelkyňa : Lucia Tobiášová – Banská Bystrica  - 23 
gólov 
Najlepšia hráčka : Lívia Kalaninová – Michalovce  
Najlepšia brankárka : Dagmar Vyhlídalová –Veselí  

www.tnmesto.sk 28.12.2006 
 
Pekný úspech zaznamenala počas vianočných sviatkov ho-

kejová prípravka Dukly Trenčín 3. (žiaci tretích ročníkov zá-
kladných škôl), ktorá sa zúčastnila na dvoch medzinárodných 
hokejových turnajoch v Zlíne a v Martine. Mladí trenčianski 
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hokejisti pod vedením trénerov Ľuboša Goliana a Štefana 
Škvarku dosiahli veľmi pozoruhodné výsledky, keď bez jed-
inej prehry v oboch turnajoch zvíťazili a okrem víťazných 
trofejí získali aj individuálne ocenenia. 

Vianočný turnaj v Zlíne bol obsadený dvomi družstvami zo 
Zlína a po jednom z Uherského Hradište, Přerova a Dukly 
Trenčín. Teší, že najviac turnajových gólov (osem) zazna-
menal Marek Hecl z Dukly. 

Silvestrovský turnaj v Martine bol obsadený štyrmi druž-
stvami Spišskej Novej Vsi, Karvinej, Martina a Dukly Tren-
čín. Za najužitočnejšieho hráča so 14 gólmi bol vyhodnotený 
Marek Hecl z Dukly a za najlepšieho brankára bol vyhod-
notený Kristián Chyla taktiež z Trenčína. 

Trenčianske noviny 10.01.2007  
 
Ešte v priebehu vianočného obdobia sa na zimnom štadióne 

v Trenčíne uskutočnil už tradičný medzinárodný turnaj hoke-
jových nádejí (5. ročník základných škôl, narodení po 1. júli 
1995) - Memoriál Miroslava Hantáka 2006. Na dvojdňovom 
turnaji sa predstavili dva tímy zo susednej Českej republiky - 
Hodonín a Vsetín a zo Slovenska hokejové kolektívy z Dub-
nice, Prešova a dve usporiadajúce mužstvá - Dukla Trenčín 
„A“ a Dukla Trenčín „B“. Zúčastnené družstvá hrali systé-
mom každý s každým 3x15 minút čistého času. Prítomní rodi-
čia mladých hokejistov boli ich najväčšími priaznivcami a 
hlasito ich povzbudzovali. Konečné poradie : 

1. Vsetín,  
2. Prešov,  
3. Dukla Trenčín „A“,  
4. Hodonín,  
5. Dubnica,  
6. Dukla Trenčín „B“.  

Trenčianske noviny 10.01.2007 
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V poradí už 22. ročník turnaja stolnotenisových vete-
ránov pripravil stolnotenisový oddiel v Kubre pre svojich 
stálych členov. Tak ako vlani, tak aj teraz bolo celé dianie 
snímané kamerou a tak si mohli účastníci pri vyhodnotení 
pozrieť svoje zápolenia. Jednou z noviniek bolo súťaženie aj v 
kategórii tých skôr narodených, teda nad 70 rokov. Medzi 
účastníkmi sa zvádzali urputné zápolenia, takmer prišlo k 
prekvapeniu. R. Bílek už prehrával 2:0, avšak vyrovnal a v 
rozhodujúcom sete sa prejavila väčšia skúsenosť V. Hasáka, 
ktorý nakoniec vyhral 3:2. Tak isto sa potrápil aj A. Novák 
nad ďalším harcovníkom J. Kačánim a získal 3. miesto. Veľký 
duel odohrali najväčší rivali - A. Novák a V. Hasák, v ktorom 
sa potešil z víťazstva V. Hasák po tesnom výsledku 3:2 a 
získal prvenstvo. V kategórii 60 – 70 ročných sa tiež odohrali 
dramatické zápasy s prekvapujúcimi výsledkami, keď J. Harak 
najskôr prehral s J. Kalužníkom 3:2, ale potom prekvapil fa-
vorita Š. Kepku a v závere zápasu strhol víťazstvo na svoju 
stranu. Keďže Kepka porazil Kalužníka 3:0 získal prvenstvo 
lepším skóre. V najmladšej kategórii 50-60 ročných pribudli 
nováčikovia - V. Starosta a M. Igaz. Prekvapením bolo víťaz-
stvo P. Komorovského nad bývalým favoritom V. Martinkom 
a riadne potrápil aj M. Igaza. Vlaňajšie prvenstvo obhájil T. 
Dobiáš, druhý skončil Starosta, tretí Igaz, štvrtý Komorovský. 
Absolútnym víťazom sa aj tento rok stal T. Dobiáš. Cenu 
útechy vyhral P. Komorovský, druhý Martinko, tretí Ožvalda, 
štvrtý Kačáni. V súťaži štvorhier si najlepšie počínala dvojica 
Kalužník, Igaz, ktorá vo finále porazila Starostu s Komo-
rovským.  

Trenčianske noviny 10.01.2007  
Pomocná evidencia 7/2/07 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 
Prvým novonarodeným dieťaťom v trenčianskej nemocnici 

sa stala Karin 
Hornáčková, kto-
rá prišla na svet 
o 5,55 hod. Jej 
miery hmotnosť 
2150 gramov a 
dľžka 44 cm. 
Prišla na svet ci-
sárskym rezom 
a jej pobyt sa pre-
dĺžil pobytom 

v inkubátore. 
Rodičmi sú Slávka a Peter Hornáčkovi z Nového Mesta nad 
Váhom. Stalo sa už pravidlom, že novonarodené dieťa v tren-
čianskej nemocnici navštevuje aj primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler. Nebolo tomu inak ani v tento rok, keď dňa 
5. januára 2006 poželal dieťaťu a matke veľa zdravia a odo-
vzdal zlatú retiazku so znamením kozorožca. 

Trenčianske noviny 09.01.2006 
 

Nemocnica s poliklinikou v Trenčíne má od 11. januára 
2006 nového riaditeľa. Stal sa ním jej doterajší námestník pre 
liečebno-preventívnu starostlivosť a primár infekčného odde-
lenia MUDr. Martin Chren. Do funkcie ho vymenoval mini-
ster zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolf Zajac, 
ktorý tak vyhovel návrhu odstupujúceho riaditeľa trenčianskej 
nemocnice MUDr. Pavla Sedláčka. Ten požiadal ministra o 
uvoľnenie na výkon funkcie, keďže ho v decembrových voľ-
bách zvolili za trenčianskeho župana. Uvoľnenie na výkon 
funkcie znamená, že keď MUDr. Pavol Sedláček ako župan 

primátor Ing. Branislav Celler a šťastná mamička s dcérkou Karin 
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skončí za štyri roky, tak sa môže na riaditeľské miesto vrátiť. 
Nemocnicu s poliklinikou v Trenčíne MUDr. Pavol Sedláček 
opúšťa potom, čo jej 13 rokov riaditeľoval. 

Sme 11.01.2006 
 
Ortopedické oddelenie trenčianskej nemocnice sa v roku 

2005 skloňovalo zásluhou jeho bývalého primára MUDr. Pa-
vla Patra v mnohých médiách, ktorého polícia navrhla ob-
žalovať z 38 prípadov korupcie, keď si mal vyžiadať úplatky 
za operácie. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii v decem-
bri 2005 ukončil vyšetrovanie korupcie a zdokumentoval            
38 prípadov žiadostí o úplatky v hodnote 1,22 milióna Sk. 
O to viac je potešujúce, že toto oddelenie sa stalo skon-
solidované, personálne stabilizované skonštatoval nový primár 
MUDr. Karol Gottschal, čo potvrdil aj nový riaditeľ ne-
mocnice MUDr. Martin Chren. Toto konštatovanie potvr-
dzujú aj zámery trenčianskych ortopédov. Do prístrojového 
vybavenia pribudol nový moderný prístroj Coblator na ošetro-
vanie chrupavky pri artroskopických operáciách, ktorý pracuje 
na princípe studenej koagulácie. Tento spôsob spomaľuje de-
generatívne procesy v kĺbe, predlžuje životnosť kĺbu, znižuje 
spotrebu liekov, odďaľuje ďalšie chirurgické riešenie a môže 
zabrániť totálnej endoprotéze. Prístroj patrí k štandardnému 
vybavenia pracovísk špecializujúcich sa na artroskopické 
operácie. A práve medzi takéto patrí už od roku 1993 tren-
čianska ortopédia. Zo všetkých operačných zákrokov tvoria 
artroskopické operácie viac ako polovicu. Ďalšia novinka v 
operačnom portfóliu trenčianskej ortopédie - artroskopická 
stabilizácia ramenného kĺbu pribudne od budúceho mesiaca. 
Operáciu uvedie operatér z vojenskej nemocnice v Olomouci. 
Na tento zákrok čakajú traja pacienti. Novým typom operácie 
sa stanú polovičné náhrady kolena, čo je tiež dôležitá novinka, 
vysvetlil MUDr. Karol Gottschal a pokračoval : „Ľudia majú 
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postihnutú iba jednu polovicu kolena, väčšinou vnútornú. 
Nahradí sa vnútorná alebo vonkajšia časť, keď dôjde k zly-
haniu, lebo vždy protéza napokon zlyhá, potom sa môže uro-
biť jednoduchá revízna operácia, pre pacienta menej náročná. 
Túto metódu môžeme používať u mladších vekových kate-
górií.“ V období posledného polroka sa zvýšili počty operácií, 
pri ktorých pacientovi implantujú totálnu endoprotézu be-
drového kĺbu. Od júla 2006 túto operáciu budú vykonávať s 
pomocou počítačovej navigácie. Totálne endoprotézy kolen-
ného kĺbu vykonávajú v trenčianskej ortopédii štandardne od 
roku 1997, od februára 2006 začnú tiež využívať počítačovú 
navigáciu. „Implantácie totálnej endoprotézy kolenného a be-
drového kĺbu s pomocou počítačovej navigácie výrazne po-
máhajú operatérovi pri presnom za optimálnom usadením to-
tálnej endoprotézy, čo je efektívne pre pacienta. Ako pozitívne 
vníma primár skrátenie čakacej doby na operácie – pri ktorých 
sú implantované totálne endoprotézy kolenného alebo be-
drového kĺbu. Od prvého administratívneho úkonu sa pohy-
bujú od 6 do 8 týždňov. Čakacie lehoty na ostatné napríklad 
artroskopické operácie sú kratšie, v rozpätí troch až štyroch 
týždňov. Závisí to však aj od dohodnutého objemu ortope-
dických zákrokov s príslušnou poisťovňou. V Trenčíne sa pri-
pravujú na náročné revízne operačné zákroky po prípadnom 
zlyhaní totálnej endoprotézy kolena alebo bedra. Postupne 
prístrojovo vybavujú pooperačnú izbu, aby spĺňala štandardy 
európskej nemocnice. 

Trenčianske noviny 16.01.2006  
 
Dňa 22. januára 2006 nadránom zamrzol 30-ročný Peter 

z Prievidze. Ako k tomu všetko došlo, opísali Trenčianske no-
viny. Najviac ľudskosti v tú noc preukázali mestskí policajti. 
Hliadka prvýkrát našla Petra, keď ležal pred reštauráciou 
Mexiko v sobotu večer dňa 21. januára 2006 po 19,00 hodine. 
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Mladého bezdomovca odtiaľ odviezla do nemocnice sanitka a 
policajtov vtedy ani nenapadlo, že ho počas nočnej služby uvi-
dia ešte neraz. Ošetreného Petra v Nemocnici poslal chirurg 
do útulku. Sanitka ho tam priviezla niekedy po 20,00 hodine. 
Vrátnik Juraj Löbb však odmietol muža prijať. Muž ležal tento 
raz priamo pod cestným mostom a okoloidúci opäť k nemu 
zavolali mestskú políciu. Hliadka s prekvapením zistila, že ide 
o muža, ktorého videli večer pred Mexikom. Hoci vtedy na 
ňom bolo badať opilosť, teraz sa im javil celkom triezvy a 
normálne s nimi komunikoval. Prosil, aby ho hliadka vzala do 
útulku, aby bol aspoň v teple. Hliadka sa ešte pokúsila dovolať 
do útulku, čo sa im nepodarilo, pretože telefónne číslo uve-
dené na plote je neplatné. Vrátili sa teda k Petrovi a v tú noc sa 
pri ňom opäť zastavili ešte niekoľkokrát. Nosili mu horúci čaj 
a kávu. Do neďalekej miestnosti v pilieri mosta, kde bezdo-
movci prespávajú, ho neuložili, pretože Peter nemohol chodiť 
a oni sa obávali, že v prípade väčších zdravotných problémov 
by sa odtiaľ nedostal. Keď sa 
hliadka zastavila nadránom pri 
Petrovi poslednýkrát, fajčil 
a bol živý. Denná hliadka, 
ktorá vystriedala nočnú, však 
našla ráno muža už mŕtveho. 
Privolaný lekár skonštatoval 
smrť bez cudzieho zavinenia. 
Podľa trenčianskej mestskej 
polície zamrzli túto zimu v Trenčíne už traja ľudia. Samotní 
bezdomovci tvrdia, že ich bolo päť.  

Trenčianske noviny 30.01.2006 
Pomocná evidencia 43/1/06 
 
V Trenčíne bolo začiatkom roka 2006 evidovaných 45 ľudí 

bez prístrešia. V týchto extrémne chladných dňoch v mesiaci 
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január 2006 ich život bez pomoci bol ohrozený. Mesto Tren-
čín počnúc dňom 24. januára 2006 zabezpečilo pre nich 
v spolupráci s Katolíckou charitou, Okresným úradom práce 
a sociálnych vecí v Trenčíne a Odborom krízového riadenia 
Obvodného úradu v Trenčíne na prechodné obdobie, počas 
trvania veľmi nízkych, arktických teplôt dočasnú nocľaháreň. 
Tridsať lôžok s dekami boli pripravené v objekte bývalej 
Materskej školy Gagarinova na Osvienčimskej ulici v Tren-
číne. Toto predškolské zariadenie v závere roka 2005 Mini-
sterstvo školstva Slovenskej republiky na podnet Mesta Tren-

čín bolo vyňaté zo siete 
škôl a školských zaria-
dení. Objekt Mesto 
Trenčín v jarných me-
siacoch toho roku začne 
prestavovať na Cen-
trum pre seniorov, 
ktorý je v súčasnosti 
v zachovalom stave 
a nevyužívaný. Ľuďom 
bez prístrešia poslúžia 

pre účel ochrany počas studených nocí tri miestnosti, včítane 
WC a umývadiel na vykonanie základných hygienických po-
trieb. Ľuďom bez prístrešia bude poskytnutá vo večerných 
hodinách teplá polievka a ráno raňajky. „Pomoc ľuďom bez 
prístrešia zabezpečuje Mesto Trenčín z prostriedkov, ktoré sú 
v rozpočte určené na grantový program pre neštátne subjekty 
charitatívneho zamerania. Mesto poskytne Okresnému úradu 
práce a sociálnych vecí v Trenčíne zoznam ľudí bez prístrešia 
a v zmysle výzvy ministerky práce a sociálnych vecí Sloven-
skej republiky Ing. Ivety Radičovej pre mestské magistráty sa 
tak stane osobitným príjemcom pre dávky v hmotnej núdzi pre 
občanov pre prístrešia. Časť finančných prostriedkov za vy-
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danú stravu sa tak vráti do rozpočtu mesta,“ informovala špe-
cialistka Útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Dana Mikolášová. V súvislosti s otvorením 
dočasnej nocľahárne pre ľudí bez prístrešia bol prijatý 
nasledovný režim : 
- do nocľahárne môžu prísť ľudia bez prístrešia každý večer 

medzi 18,00 až 20,00 h. a kontakt s nimi budú zabezpečovať 
dve pracovníčky katolíckej charity; 

- od 20,00 h. cez noc až do rána o bezpečnosť týchto ľudí, 
prípadne obyvateľov okolitých bytoviek, budú zabezpečo-
vať dvaja vyčlenení inšpektori mestskej polície;  

- objekt musia ľudia bez prístrešku opustiť najneskôr o 8,00 h. 
ráno;  

- Dočasná nocľaháreň bude otvorená podľa vývoja počasia, 
pravdepodobne dva až tri týždne, prípadne podľa potreby aj 
v zostávajúcich zimných mesiacoch tohto roku.  

Lôžka a deky poskytol Odbor krízového riadenia Obvodného 
úradu v Trenčíne.  
     Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 68/1/06 
 

Dňa 26. januára 2006 predstavitelia firmy Tesco Stories, 
a.s. Bratislava, ktorých zastupovala manažérka oddelenia von-

kajších vzťahov z Cen-
trály Oľga Hrnčárová 
a riaditeľ Hypermaketu 
Tesco v Trenčíne Mgr. 
Marek Slanina za ú-
časti viceprimátora 
Mesta Trenčín Ing. An-
tona Boca odovzdali 
riaditeľovi Domova so-
ciálnych služieb Demy 
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v Trenčíne Mgr. Tiborovi Gavendovi peniaze, ktoré boli 
pochádzali z verejnej zbierky troch adventných víkendov, vrá-
tane štvrtkov a piatkov v poobedňajších hodinách uskutoč-
nenej v priestoroch hypermaketu Tesco v Trenčíne pod náz-
vom „Pomôžte spolu s nami“. Trojica dobrovoľníkov v špe-
ciálne označených vestách s názvom zbierky a s prenosnou 
urnou chodila vo vstupnej zóne po obchodoch a aktívne oslo-
vovali nakupujúcich ľudí. V Trenčíne túto činnosť vykonávali 
pracovníci a rodičia sociálneho zariadenia Demy. Dobro-
voľným darcom, ktorí vhodili do urny najmenej 50,- Sk, 
dostali za odme-
nu darček, kto-
rým bolo detské 
pexeso s motí-
vom zvierat. 
Tento darček da-
la vyrobiť spo-
ločnosť Tesco na 
svoje náklady 
v chránenej diel-
ni „Dúha“ vo 
Vranove nad To-
pľou. Riaditeľ Mgr. Tibor Gavenda poďakoval vo svojom prí-
hovore Slovenskej humanitárnej rade, Spoločnosti Tesco 
Stories a.s., že nezabudli na zariadenie DEMY v Trenčíne 
a opätovne ho zaradili do svojho projektu získania finančných 
prostriedkov na skvalitnenie starostlivosti o obyvateľov tohto 
zariadenia. Jeho poďakovanie patrilo aj všetkým nemenova-
ným darcom, ktorí svojimi korunkami prispeli k uvedenej 
čiastke finančných prostriedkov ako aj vlastným pracovníkom, 
ktorí sa aktívne zúčastňovali ako účastníci zbierky. Riaditeľ 
trenčianskeho Hypermarketu Tesco Mgr. Marek Slanina vyja-
dril názor, že je rád, keď sa spoločnosť angažuje v takýchto 

zľava – Mgr. Marek Slanina, Ing. Anton Boc, Mgr. Tibor Gavenda 
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oblastiach sociálnej pomoci a keď môže odovzdať takýto milý 
darček pre potreby detí. V rámci organizovanej akcie v ob-
chodných priestoroch Tesco na celom Slovensku bolo vyz-
bieraných 2.179.406,- Sk, čo v priemere na jednu organizáciu 
predstavuje sumu 59.000,- Sk. Vyjadril radosť nad tým, že 
v trenčianskom Hypermarkete Tesco bolo vyzbieraných viac 
prostriedkov ako je celoslovenský priemer. Viceprimátor Mes-
ta Trenčín Ing. Anton Boc poďakoval múdrym ľuďom a tvor-
com spomínaného projektu, ktorí vytvorili takúto humánnu 
myšlienku, aby finančný príspevok  pomohol chorým deťom. 
Potom Mgr. Marek Slanina a Ing. Anton Boc odovzdali sym-
bolický šek riaditeľovi sociálneho zariadenia DEMY Mgr. Ti-
borovi Gavendovi na sumu 92.615,- Sk. Na tlačovej besede 
Mgr. Tibor Gavenda uviedol, že finančné prostriedky získané 
zbierkou budú použité na nákup sprchovacieho vozíka do 
rehabilitačného bazéna. Umožní sa ním skvalitnenie práce 
obsluhujúceho personálu a zlepší sa aj postavenie klienta. 

Podľa informácie manažérky spoločnosti Tesco Oľgy Hrn-
čiarovej, v spolupráci s aktivistami vybraných neziskových 
organizácií a sociálnych zariadení bola táto verejná zbierka 
organizovaná vo všetkých 37 obchodných domoch Tesco 
v Slovenskej republike. Dobrovoľníci, väčšinou z radov štu-
dentov a rodičov chorých detí, oslovovali kupujúcich oblečení 
v nápadných vestičkách s logom zbierky. Na celom Slovensku 
sa im takto podarilo vyzbierať viac ako 2 milióny Sk.  Zbierka 
bola organizovaná už po tretíkrát. 

Info Trenčín 02.02.2006 
Pomocná evidencia 31/1/06, 40/1/06, 51/1/06 
 
Okolie Váhu je v zimnom období nádherné. Biely sneh, 

zamrznutá voda a zákutia, ktoré poznajú najmä psíčkari alebo 
zamilované páry, sú ako stvorené pre maliarovu paletu. Jed-
ným ani druhým dvojiciam sneh a mráz nevadia, hreje ich 
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pocit blízkosti partnera. Pri takejto idylke, na pravidelnej 
prechádzke pán H. so psom zablúdil v oblasti Zámostia až 
k prístavu Povodia Váhu, ale z toho, čo videl, mu zamrzol ús-
mev na tvári. Neďaleko brehu našiel provizórny stan a v ňom 
dvoch ľudí, 45-ročného Antona L. z Bratislavy a jeho družku, 
38-ročnú Júliu Sz., trvale bytom v Hornej Potôni. Pán H. sa 
nezmieril s apatiou oboch ľudí, veď v ten treskúci zimný ja-
nuárový deň sa teplomer nevyšplhal nad hodnotu  – 10 0C ani 
na pravé poludnie a celú vec nahlásil mestskej polícii. Druhý 
šok bol nachystaný pre policajtov a pracovníkov Útvaru škol-
stva a sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne, keď sa 
dňa 20. januára 2006 prišli pozrieť na miesto činu. Z hrádze 
Váhu ďaleko za zadnou bránou Ozety či bránami ďalších fi-
riem, sídliacich v priemyselnej časti mesta Trenčín, zišli v zá-

ľahách snehu úhľadne vys-
túpaným chodníkom až tak-
mer k brehu a zistili, že 
v provizórnom prístrešku 
nežijú len dvaja bezdomov-
ci, ale pod srdcom ženy 
Júlie sa už pomaly k životu 
hlási i nový človiečik ! Jej 
termín pôrodu bol stano-
vený na prvú polovicu fe-

bruára 2006 ! Anton pri príchode nehlásených návštevníkov 
ani brvou nepohol a ďalej starostlivo rúbal drevo do piecky, 
jediného zdroja akého – takého tepla v širokom okolí. Pod no-
som zahundral - „Odtiaľto nás nedostanete, chcem byť so 
svojou ženou a ubytovanie pre dvojicu márne zháňam po ce-
lom Slovensku už takmer rok.“ Tá s očami plnými sĺz od-
mietla s kýmkoľvek komunikovať. Slabšie povahy by to mož-
no vzdali, ale vidieť plačúcu ženu vo vysokom štádiu tehoten-
stva znamenalo pre ľudí z mestského úradu nádej... Nádej, že 

teplo v stane zabezpečovali staré „peterky“ 
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nič nie je nemožné, ak sa objavia v očiach ľudí slzy!  Po chvíli 
pre návštevníkmi vyjavil osud ľudí, ktorí sa náhodou dali 
dohromady. Anton rád pozeral na dno pohárika a čím častej-
šie ho videl prázdny, tým viac v ňom stúpala agresivita. Ne-
čudo, že skončil za mrežami. Po prepustení sa muž zo severu 
Slovenska zaprisahal, že viac na pohárik nesiahne a vrátil sa 
do mesta zasľúbeného – do Bratislavy. Tu ho však v mieste je-
ho trvalého bydliska čakal vymenený zámok a nový majiteľ. 
Starší manželia, u ktorých som býval, zomreli a ich dedičia si 
vybehali na úradoch vymazanie môjho bydliska z úradných 
listín, bez známky emócií spriadal svoj príbeh Anton. Bez 
platných dokladov akoby prestal existovať. Keďže ho kvôli 
družke neprijali ani príbuzní, hoci otec dcéry, zostal s družkou 
sám. „Mám svoju hrdosť, ale aj keby 
nebolo Júlie, ako sa mám ukázať na oči 
dcére le-tuške, žijúcej v Prahe ?“ 
vypúšťa do mrazivého vzduchu otázku, 
na ktorú nechce odpoveď. Júlia si 
v živote, čo to preskákala. Matka dvoch 
detí, ktoré sú v opatere štátu, mala 
odjakživa túlavé topánky. Raz za čas sa 
objavila aj v rodičovskom dome, ale 
dlho tam nikdy nevydržala. Konflikty 
so sestrou, žijúcou tiež v rodičovskom dome, sa stupňovali 
a Júlia dnes tvrdí: „Domov už nikdy nepôjdem!“ Riešenie sa 
nakoniec vďaka pracovníkom Mestského úradu v Trenčíne 
našlo. Anton a Júlia dostali aspoň načas strechu nad hlavou. 
On v sociálnom dome Krištof v Trenčíne, ona v útulku pre 
tehotné ženy bez prístrešia na strednom Slovensku. Príbeh 
však ostáva bez záveru. Ľudia bez domova, bez dokladov, 
akoby ani neexistovali... Stretnú sa ešte, aby  sa spoločne 
postarali o to malé, ktoré sa čo nevidieť vypýta na svet ? 

Info Trenčín 02.02.2006 
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Pomocná evidencia 51/1/06 
 
Najväčšie trenčianske sídlisko Juh zostalo bez odborných 

lekárov a ambulancií. Pracovisko Mestskej polikliniky Diag-
nostik Trenčín, ktoré zastrešovalo viac ako dve desiatky štan-
dardných ambulancií i odborných špecializovaných pracovísk 
už skončilo svoju činnosť k 31. decembru 2006. Väčšina leká-
rov pôsobiacich pod hlavičkou Mestskej polikliniky Diag-
nostik, s.r.o. Trenčín sa postupne sa odsťahovali a vytvorili 

nové pracoviská po 
celom  meste Tren-
čín. V budove zosta-
lo niekoľko ambu-
lancií lekárov, ktorí 
pôsobili samostatne – 
detská ambulancia, 
všeobecná, urologic-
ká a neurologická. 
Ako „eseročka“ osa-
mostatnila sa gyne-

kologická ambulancia. Sídlisko s takmer 20-tisíc obyvateľmi 
prišlo tak o internú ambulanciu. Koncentrácia ambulancií 
a prítomnosť napríklad sonografického prístroja, klinickej bio-
chémie i ďalšieho vybavenia sem lákala klientov nielen 
z Trenčína, ale i okolia. Za spúšťací moment likvidácie sa stali 
zmeny o prenájme nebytových priestorov v majetku mesta 
Trenčín pre zdravotné ambulancie, ktorým poslanci zdvihli 
cenu šesťnásobne, z 250,- Sk/m2 na 1500,- Sk/m2. Rokova-
niami sa podarilo posunúť termín začatia platenie zvýšeného 
nájomného na 30. jún 2006. Neistota, čo bude po tomto ter-
míne, mnohých lekárov posunula k rozhodnutiu odísť z južan-
skej polikliniky. Mesto Trenčín v mnohých prípadoch postu-
povalo ústretovo voči jednotlivcom i záujmovým skupinám, 
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ale osud zdravotnej starostlivosti obyvateľov sídliska Juh 
a nielen ich, mu zostal ľahostajný, napísal v interpelácii pri-
mátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi poslanec 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Milan Česal.  

Trenčianske noviny 31.01.2006  
Pomocná evidencia 45/1/06 
 
Stredisko leteckej záchrannej služby otvorila dňa 1. fe-

bruára 2006 na letisku v Janíkovciach pri Nitre letecká spo-
ločnosť Air Transport Europe Poprad. Slúžiť bude celému 
Nitrianskemu kraju a čiastočne aj Trenčianskemu, Trnav-
skému a Banskobystrickému. Oprávnená prvá pomoc a prevoz 
sa bude poskytovať bezplatne, hradiť ju bude zdravotná pois-
ťovňa. Posádka bude lietať na vrtuľníku Augusta A109K2 so 
zdravotníckym vybavením.  

www/tn.mesto.sk 
 
Na Juhu by mala zostať zachovaná zdravotná starostlivosť, 

zhodujú sa v tomto tvrdení nielen občania, lekári, ale i pred-
stavitelia Mesta Trenčín. Podľa viceprimátora Ing. Antona 
Boca mesto chce síce objekt predať, ale zároveň má emi-
nentný záujem, aby bolo využité len na zdravotnícke účely. 
Inzerujeme ponuku na odpredaj budovy s podmienkou 

zachovania zdravot-
níckej starostlivosti 
pre obyvateľov,“ 
informoval viceprimá-
tor. „Budeme len radi, 
keď sa nájde záujem-
ca, ktorý to bude ve-
dieť robiť a robiť do-
bre.“ Záujem o budo-
vu a prevádzkovanie 
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polikliniky už deklarovala spoločnosť Bio-fit, špecializujúca 
sa na pracovné lekárstvo. „Od 1. decembra máme aj štatút 
poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti ako polikliniky,“ 
vysvetľuje riaditeľ spoločnosti MUDr. Tibor Guštafík. Ako 
uviedol, pripravujú projekt zachovania a kontinuity zdra-
votníckeho zariadenia v plnej miere, aby na sídlisku Juh zos-
talo zachované centrum zdravotníckej starostlivosti. „Máme 
záujem, aby tu občania našli primárnu zdravotnú starostlivosť 
a špecializovanú, minimálne v tom rozsahu v akom bola, “ 
vyložil plány spoločnosti MUDr. Tibor Guštafík. „Chceme 
tu vytvoriť znovu polikliniku a nadviazať na činnosť kva-
litného centra diagnostiky, ktoré tu pôsobilo deväť rokov.“ 
Podľa neho je zámerom firmy otvoriť univerzálnu odbornú 
ambulanciu, rozšíriť odborné špecializované ambulancie, v 
ďalšom roku činnosti zriadiť aj ambulanciu jednodňovej 
chirurgie či vybudovať kongresovú sálu. „Predpokladali sme, 
že máme čas do konca júna, ale činnosť na Juhu skončila k 1. 
februáru a všetky aktivity sme museli výrazne zakcelerovať. 
Čím dlhšie bude takéto zdravotnícke zariadenie nefunkčné, 
tým viac bude strácať na bonite a kvalite.“ 

Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia 56/1/06 
 
Dňa 10. februára 2006 sa stretli na 13. ročníku „Ples ra-

dosti“ telesne handicapovaní ľudia na svojich vozíčkoch či 
barlami zo všetkých kútov Slovenska. Jeho otvorenie patrilo 
prívetivému príhovoru biskupského vikára Ladislava Vrá-
bela, no a potom už hudba pozvala všetkých do tanca. Tan-
coval sa valčík, moderné i klasické melódie na vozíčkoch. 
Nikomu vozíčky neboli na prekážku, skôr naopak dovoľovali 
odvážne tanečné kreácie. Tancovalo sa až do skorých ranných 
hodín. 

Trenčianske noviny 14.02.2006  
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Pomocná evidencia 70/1/06 
 
Viacerí trenčianski bezdomovci chodia oblečení slušne a 

pomerne čisto. Pre odevy si chodia do šatníka, ktorý pre-
vádzkuje diecézna katolícka charita na Námestí sv. Anny č. 20 
už takmer 10 rokov. Je to miesto, kde sa stretá ochota ľudí 
obdarovávať s nutnosťou byť obdarovaný. Okrem bezdomov-
cov tvoria klientelu aj mnohopočetné rodiny, osamelí rodičia a 
občania zo sociálne slabšieho prostredia. Šatstvo dostávajú od 
dobrovoľných darcov z Trenčína a okolia. Podľa pracovníčky 
charity Márie Gräffingerovej dostávajú aj veci od organi-
zátorov búrz. Ľudia dali predať veci a nevyzdvihli si ich. 
Šatstvo treba doniesť vyprané, vyžehlené. „Nežiadame doklad 
z čistiarne, lebo vieme, že pranie v nich je drahé. Je len 
dôležité, aby veci boli čisté, pretože my nemáme na pranie 
priestory ani ľudí a naši klienti, ktorí žijú na ulici si ich 
nemajú kde oprať.“ Potreba človeka bez strechy nad hlavou a 
vlastnej domácnosti je iná ako človeka, ktorý si môže veci 
oprať. Ten prvý ich bude nosiť aj dva roky, bezdomovec si 
namiesto prania príde vziať veci nové. „Ide o to, aby tu našiel 
veci, ktoré si môže rovno vziať a obliecť,“ pripomína Gräf-
fingerová. Najväčší záujem je v zimnom období naďalej o 
zimné bundy, rukavice, ponožky, čiapky, šály. Najviac sa 
potrebujeme pánske oblečenie, ktorého v šatníku máme stále 
málo. Keď niečo príde, všetko sa hneď minie. Naopak dám-
skeho oblečenie je  prebytok. Pre detské oblečenie chodia naj-
mä viacpočetné rodiny. O niektorých rodinách sa charita doz-
vedá od učiteliek niekedy dá avízo aj susedia. Nakontaktujeme 
sa na nich a posiela sa im balíček. Ešte sa nestalo, aby niekto 
pomoc charity odmietol. Ako uviedla Gräffingerová, nikto 
nemusí mať pocit, že by mal byť za to nejako extrémne 
vďačný. Zadarmo sme dostali, zadarmo dávame. Niektorí 
klienti sem chodia takmer každý deň. Z charity tvrdia, že sa 
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ešte nestretli s tým, že niekto s darovaným šatstvom kupčí. Ak 
je niekto hladný a zabezpečí si jedlo aj takým spôsobom, že 
nejaké veci predá, tak si vlastne pomôže. Aj takto bol splnený 
účel pomôcť. Za roky prevádzkovania šatníka sa jeho sor-
timent rozrástol. Sú tu aj veci dennej spotreby. Vedieme si v 
zošite prehľad ponuky a dopytu ľudí, ktorí potrebujú, alebo 
chcú darovať napríklad práčku, nábytok. Niekedy nemáme 
kde tieto veci skladovať, ale vieme obe strany navzájom na-
kontaktovať, dopĺňa Bernátková. 

Trenčianske noviny 20.02.2006 
Pomocná evidencia 87/1/06 
 
Počas trvania tohoročnej Valentínskej kvapky krvi pri-

chádzali do trenčianskej transfúznej stanice mnohí ľudia da-
rovať krv. Vďaka tejto akcii, na ktorej spolupracuje Slovenská 
transfúzna služba s Červeným krížom, pribudlo do nemocníc 
mnoho a mnoho litrov tejto životodarnej tekutiny. Od 1. do 14. 
februára 2006 darovalo v Trenčíne krv 418 darcov, z ktorých 
bolo 53 prvodarcov. V čase od 07,00 do 10,00 h. ráno sem pri-
chádzali muži i ženy a bohato zastúpené boli aj mladšie roč-
níky, o čom svedčí aj priemerný vek darcov, ktorý bol 25,9 
roka. Najstarším darcom bol 56-ročný muž a 18-ročná štu-
dentka bola naopak najmladšou darkyňou krvi. Spoločne da-
rovať krv sa rozhodli aj študenti z Domova mládeže na Sta-
ničnej ulici v Trenčíne, no i tak počet valentínskych odberov 
nepredčil ten minuloročný. V minulom roku 2005 sa Valen-
tínskej kvapky krvi zúčastnilo až 477 darcov, z ktorých bolo 
68 prvodarcov. Ako po minulé roky i tento rok bolo viac 
darcov spomedzi mužov, ktorých bolo o 140 viac ako žien. Na 
posledný deň valentínskej akcie prišlo darovať krv ešte 41 
záujemcov, no spomedzi nich splnilo požiadavku iba 33. Zo 
všetkých občanov, ktorí sa rozhodli darovať krv, je stále veľké 
percento tých, čo z nejakých dôvodov nesplnili podmienky pre 
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odobratie krvi. Podľa pracovníčky transfúznej stanice sú to 
často krátkodobé dôvody, ako nedávne prekonanie chrípky či 
herpesu, alebo nedodržaná doba od podstúpenia tetovania a 
pírsingu. Každý kto daroval krv, dostal originálnu pohľadnicu, 
ktorú pri tejto príležitosti vydal Slovenský červený kríž. Len 
pre zaujímavosť pri príležitosti 11. ročníka Valentínskej kvap-
ky krvi na Slovensku darovalo krv 9686 ľudí, z toho 2327 
prvodarcov. Oproti predchádzajúcemu kalendárnemu roku 
2005 bol to pokles, lebo vtedy darovalo krv 13 584 ľudí a z 
toho bolo 2680 prvodarcov. Predpokladá sa, že tohtoročnú 
akciu ovplyvnilo počasie. 

Trenčianske noviny 20.02.2006 
Sme 23.02.2006  
Pomocná evidencia 85/1/06 
 
Hlavný veterinárny lekár Slovenskej republiky nariadil na 

základe rozšírenia vírusu vtáčej chrípky do Európy dočasné 
mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré boli doručené prijať 
v podmienkach všetkých miest a obcí. Spomínaným opatrením 
sa nariaďuje vlastníkom alebo držiteľom hydiny zabrániť pria-
memu a nepriamemu kontaktu voľne žijúcich vtákov, zvlášť 
vodného vtáctva s hydinou. Ďalej prísne dodržiavať nákup 
hydiny len z registrovaných fariem so stálym veterinárnym 
dozorom, minimalizovať počty ľudí, ktorí prichádzajú do sty-
ku s hydinou a dbať na správne používanie osobných 
ochranných pomôcok. Opatrenie prikazuje chovateľom hydinu 
nenapájať vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných 
voľne žijúcemu vtáctvu a bezodkladne oznamovať prísluš-
nému orgánu veterinárnej správy akékoľvek znaky vtáčej 
chrípky u hydiny a iných vtákov chovaných v zajatí. 

Trenčianske noviny 02.03.2006  
 

Pobočka Diecéznej charity v Trenčíne pôsobí v meste už 
desať rokov, ale jej korene činnosti siahajú až do roku 1932. 
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Po druhej svetovej vojne, nástupom socialistického zriadenia 
bolo pôsobenie všetkých charitatívnych organizácií na Slo-
vensku prerušené. O činnosti a poslaní Diecéznej charity, cir-
kevnej neziskovej organizácie priblížila jej vedúca pani 
Gräffingerová. Po zamatovej revolúcie v novembri 1989 bola 
jej činnosť obnovená. Prvými krokmi činnosti obnovenej 
organizácie v Trenčíne bolo dobrovoľníkmi opatrovanie 
starých ľudí. Ďalším krokom bolo prevzatie činnosti šatníka, 
ktorým sa nazýva sklad šiat a v súčasnosti aj iných vecí dennej 
potreby od rôznych darcov, ktorý slúži pre potreby sociálne 
slabších ľudí. Činnosť bola neskôr rozšírená o opatrovateľskú 
službu, keď ľudia si želali opatrovanie aj kvôli poskytovaniu 
duchovnej služby. V súčasnosti sa tri pracovníčky starajú o 
osem klientov. Pomáhajú im v domácnosti, s nákupmi, pri 
príprave jedla, sprevádzajú ich k lekárovi. Stávajú sa takmer 
súčasťou ich rodiny. Často, ak ide o osamelých ľudí, aj ich 
jedinou blízkou osobou. Pomoc Charity v podobe sociálneho 
poradenstva vyhľadávajú osamelí rodičia, viacpočetné rodiny 
alebo bezdomovci. Často sú to aj starší ľudia, ktorí si nevedia 
pomôcť na úradoch a často sú bezradní, ak si majú vyplniť 
rôzne tlačivá, žiadosti. Vybavujú sa pre klientov aj splátkové 
kalendáre, keď im hrozia exekúcie. Pomáhajú pri ich nakon-
taktovaní na právnikov. Poradenstvo v Diecéznej charite je 
bezplatné. Snahou pracovníčok charity je zriadiť denné azy-
lové centrum pre bezdomovcov, ktoré by poskytovalo naj-
nutnejšiu strechu nad hlavou, ale poskytnúť im aj do vstup 
normálneho života. Jednou z takýchto ciest je hľadať možnosti 
platenej pracovnej činnosti, čím sa u nich postupne vytvárali 
pracovné návyky a tým návrat do života.  

Trenčianske noviny 27.02.2006  
Pomocná evidencia 102/1/06 
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Len jeden deň – 1. marca 2006 - trval neetický stav v tren-
čianskej nemocnici, keď na základe príkazu námestníka ria-
diteľa nemocnice MUDr. Miroslava Pavlíka, od poistencov 
Spoločnej zdravotnej poisťovne žiadala platby v hotovosti za 
vyšetrenia a zákroky, ktoré nepatrili medzi bezodkladné. Po 

tom, čo dňa 2. 
marca 2006 bol 
na koberci mi-
nistra zdravot-
níctva Slovenskej 
republiky MUDr. 
Rudolfa Zajaca 
riaditeľ trenčian-
skej nemocnice 
MUDr. Martin 
Chren, ten uznal 

protizákonnosť 
postupu a hrubé porušenie zákona a vyvodil z toho konzek-
vencie s tým, že uvoľnil MUDr. Miroslava Pavlíka z funkcie 
námestníka a voči lekárke MUDr. Karin Urbánkovej, ktorá sa 
vyjadrila pre média o platbách poistencov za lekárske oše-
trenie, bude začaté disciplinárne konanie. Námestník riaditeľa 
trenčianskej nemocnice MUDr. Miroslav Pavlík k svojmu roz-
hodnutiu pre média povedal, že postupoval presne podľa prí-
kazu riaditeľa nemocnice č. 2/2006 Necíti nejaký pocit viny, 
že by hrubo porušil zákon.  

Vlastné poznámky 
 
Po všetkých peripetiách, ktoré nastali s poisťovňami začiat-

kom mesiaca marca 2006, prevažná väčšina lekárov v Tren-
čianskom kraji už podpísala alebo v najbližších dňoch podpíše 
zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Prezident Re-
gionálnej lekárskej komory v Trenčíne MUDr. Ján Sokolík 

vstup do nemocnice 
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uviedol, situácia v kraji nie je tak vypuklá ako napríklad 
v Bratislave. Lekári za neakútne vyšetrenia poplatky nevy-
berajú, prípadne pacientom odporúčajú, aby prišli neskôr. 
Niektorí lekári sa stretli aj s návrhom pacientov, že si menší 
poplatok uhradia sami. Dňa 2. marca 2006 sa uskutočnilo 
stretnutie s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne v 
Trenčíne, kde sa po dlhých rozhovoroch dohodlo, že zmluvy 
podpíšu. Lekári však nie sú spokojní s navýšením sumy v 
zmluve. Zmluvy nemusia podpísať niektorí lekári špecialisti, 
ako napríklad oční lekári či internisti, ktorí majú v navr-
hovanej zmluve len päťpercentné navýšenie bodovaných vý-
konov. Byť nezmluvným lekárom znamená riskovať stratu 
klientely, keď pacient prejde k lekárovi, u ktorého mu bude 
zákrok hradiť poisťovňa. Treba vyzdvihnúť fakt, že lekári by 

spoplatnili iba odkladnú 
zdravotnú starostlivosť. 
Zubní lekári takto fun-
gujú desať rokov a niko-
ho to netrápi. Momentál-
ny humbug okolo pois-
ťovní môže fakt, že väč-
šina pacientov je práve 
vo Všeobecnej zdravot-
nej poisťovni. Keby bolo 

vo všeobecnej napríklad len 30 % pacientov, tak by sa nič 
nedialo a pacient by šiel k tomu lekárovi, ktorý má zmluvu s 
jeho poisťovňou. V ten istý deň sa dohodla aj Spoločná zdra-
votná poisťovňa s Nemocnicou v Trenčíne. Riaditeľ tren-
čianskej pobočky Spoločnej zdravotnej poisťovne Vladimír 
Oslanec povedal, že poisťovňa navrhla zvýšený objem fi-
nancií a riaditeľ MUDr. Martin Chren na jej návrh pristúpil.  

www/tn.mesto.sk 
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Trenčianska nemocnica s poliklinikou dňa 14. marca 2006 
podpísala ročnú zmluvu so Spoločnou zdravotnou poisťovňou. 
Ako informoval riaditeľ nemocnice v Trenčíne MUDr. Mar-
tin Chren, poisťovňa pristúpila na zvýšený objem financií pre 
nemocnicu na šesť miliónov Sk mesačne s tým, že zmluvu 
budú môcť upraviť, pokiaľ by sa v najbližších mesiacoch zis-
tilo, že nemocnici poskytnuté financie nestačia. „Závisí to aj 
od možnosti poisťovne, no budeme sa snažiť vyjsť nemocnici 
v ústrety,“ povedal riaditeľ trenčianskej pobočky Spoločnej 
zdravotnej poisťovne Vladimír Oslanec.  

www/tn.mesto.tn 
 
Noc z 20. na 21. marca 2006 bola poslednou, ktorú mohli 

ľudia bez prístrešia využiť na prespanie v dočasnej provi-
zórnej nocľahárni, ktorú pre nich počas tohoročnej tuhej zimy 
od 24. januára 2006 zabezpečilo Mesto Trenčín v objekte bý-
valej Materskej školy Trenčín, Gagarinova ulica. Počas tohto 
obdobia bolo zaevidovaných 116 nocľažníkov, z ktorých bolo 
63 s posledným trvalým bydliskom v Trenčíne. Priemerne v 
nocľahárni s tridsiatimi lôžkami prespávalo 18 občanov. Na 
tento účel vyčlenilo Mesto Trenčín 100.000,- Sk. Všetky pros-
triedky boli vynaložené na úhradu energií, stravu, dezinfekciu 
a jednorázové príbory a taniere. Do realizácie projektu sa 
zapojilo 40 dobrovoľníkov z Katolíckej charity v Trenčíne.  

Pomocná evidencia 141/1/06 
 
Vo štvrtok dňa 30. marca 2006 sa konalo na Špeciálnom 

súde v Pezinku súdne pojednávanie s bývalým primárom 

ortopedického oddelenia trenčianskej nemocnice MUDr. 
Pavlom Patrom, ktorý bol obžalovaný z viacnásobnej korup-
cie. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry MUDr. Pavla 
Patra obžaloval v januári 2006 z prijímania úplatku a inej 
nenáležitej výhody. Skutkov sa mal dopustiť za obdobie  ro-
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kov 2001 až 2005. Od viacerých pacientov si mal žiadať 
niekoľkotisícové úplatky prevažne za operácie bedrových kĺ-
bov. Vyšetrovanie potvrdilo spolu až 38 úplatkov v celkovej 
výške 1,2 milióna Sk. MUDr. Pavla Patra zadržala polícia pri 
preberaní úplatku 25. apríla 2005. K ďalším obvineniam po-
mohla spolupráca občanov, ktorí sa nebáli obrátiť na políciu či 
priamo na Úrad boja proti korupcii. Obvinený ortopéd po-
žiadal súd, aby sa celé pojednávanie konalo v jeho ne-
prítomnosti a samosudca Špeciálneho súdu jeho požiadavke 
vyhovel. Na pojednávaní odznel iba záznam z jeho výpovede 
pred vyšetrovateľom. Primár sa priznal, že od viacerých pa-
cientov prebral peniaze, nikdy si ich však nepýtal. „Pacient sa 
ma na sumu pýtal, ja som súhlasil,“ vysvetlil pred políciou v 
súvislosti s jedným konkrétnym prípadom. Dodal, že na sume 
sa vždy dohodli. Svoje konanie oľutoval, avšak zdôraznil, že 
bedrové kĺby by operovali, aj keby pacienti nezaplatili. „Poku-
šenie prijať peniaze bolo značné. Veľmi to ľutujem a budem 
sa snažiť toho vyvarovať,“ odpovedal na otázku vyšetrovateľa, 
prečo bral úplatky. Hlavné pojednávanie samosudca prerušil 
až do 10. apríla 2006, kedy bude na výsluch predvolaných 14 
svedkov. Obžalovanému lekárovi hrozí až päťročné väzenie.  

Trenčianske noviny 03.04.2006  
Pomocná evidencia 179/3/06 

 
Zamestnanci Nemocnice s poliklinikou 

v Trenčíne oznámili dňa 4. apríla 2006 
prostredníctvom predsedu odborového 
zväzu nemocnice MUDr. Daniela Jan-
du, že sa pridávajú k štrajku zdravot-
níkov. Zamestnanci si zvolili štrajkový 
výbor a zhodli sa na tom, že budú pro-
testovať formou ostrého štrajku, teda pos-
kytovaním len akútnej zdravotnej sta-
rostlivosti a v priebehu stredy a štvrtka 
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budú získavať zoznam štrajkujúcich. Trenčianski zdravotníci 
by do ostrého štrajku mali vstúpiť od 10. apríla 2006. 
Protestujúci zamestnanci nemocnice budú označení. V Ne-
mocnici s poliklinikou v Trenčíne pracuje okolo 1 300 ľudí. 
Dôvodom ostrého štrajku je skutočnosť, že zdravotníci nedos-
tali odpoveď na svoje požiadavky, ktoré adresovali 28. marca 
2006 predsedovi Vlády Slovenskej republiky Mikulášovi Dzu-
rindovi. Zdravotníci žiadali zastavenie transformácie verej-
ných zdravotníckych zariadení na obchodné spoločnosti 
a okamžité a primerané zvýšenie platov. Ďalej žiadali zabez-
pečiť dostupnosť zdravotníckych služieb každému pacientovi 
a doplniť chýbajúce zdroje zdravotných poisťovní zo štátneho 
rozpočtu. Zdravotníci sa domáhali aj zmeny pracovnoprávnej 
legislatívy, ktorá im umožní presadiť hospodárske a sociálne 
práva. 

www/tn.mesto.sk 
Trenčianske noviny 10.04.2006 
Pomocná evidencia 200/1/06 
 
V trenčianskej Nemocnici s poliklinikou sa ostrý štrajk 

oficiálne začal dňa 12. apríla 2006 o 15,30 hod. I napriek to-
muto štrajku nemocnica bude i naďalej poskytovať kompletnú 
zdravotnú starostlivosť. Konkrétne o tom povedal predseda 
štrajkového výboru MUDr. Rudolf Lintner, že nechcú z 
pacientov robiť rukojemníkov, nechcú, aby pacienti štrajk 
nepocítili. Súhlas so štrajkom podpísalo 95 % lekárov a 80 % 
stredného zdravotného personálu nemocnice. V nemocnici po 
16 hodine neboli vyvesené transparenty, v jednotlivých pavi-
lónoch neboli oznámenia o štrajku, ani štrajkujúci zamestnanci 
nemocnice neboli označení zelenou visačkou. 

www/tn.mesto.sk 
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Žltý narcis pripnutý na oblečení ako symbol boja proti ra-
kovine sa stal dňa 7. apríla 2006 opäť tradičným koloritom 
slovenských miest a obcí, teda i mesta Trenčín. Dobrovoľníci 
Ligy proti rakovine, ktorá v tento deň organizovala už 10. ju-
bilejný Deň narcisov pod názvom „Vďaka, že už desať rokov 
držíme spolu“, ponúkali v uliciach miest umelé alebo živé 
kvietky za ľubovoľný príspevok. Výťažok zbierky je určený 

na pomoc onkologic-
kým pacientom a na 
získanie prostriedkov 
umožňujúcich včas 
informovať o tom, ako 
predchádzať zákerné-
mu ochoreniu. Do 
zbierky občania pris-
pievali hotovosťou 
priamo do červenej 
pokladničky s označe-
ním Deň narcisov 

2006, poslaním finančného daru na účet v bankovom ústave, 
poslaním ľubovoľnej SMS na číslo 848 a to u oboch mobil-
ných operátorov v čase od 20. marca do 17. apríla 2006.  Do 
najväčšej celonárodnej zbierky na pomoc onkologickým pa-
cientom sa i tento rok zapojil už po siedmykrát ako spolu or-
ganizátor Miestny spolok Slovenského Červeného kríža pri 
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne, ktorá zostavila 26 
hliadok rozmiestnených na území Trenčína, Nemšovej, No-
vého Mesta nad Váhom a Svinnej. Aby sa zamedzilo zneužitiu 
zbierky, boli tento rok všetci dobrovoľníci označení jednotne 
bielymi tričkami s nápisom „Vďaka, že už 10 rokov držíme 
spolu“. Každý, koho dobrovoľníci stretli, bol obdarený malým 
narcisom, ktorý si mohol pripnúť na oblečenie. Vďaka neľa-
hostajným ľuďom sa študentom v priebehu tohto dňa vyz-

dobrovoľníčky z SZŠ navštívili aj Ing. B. Cellera 
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bierať 139.755,- Sk. Finančný príspevok bol dobrovoľný, no 
bolo vidieť, že ľudia prispievali aj keď nedostali narcis. 
Okrem študentov boli do akcie zapojené aj dva zbory Slo-
venského skautingu, ktorý aktivizoval 22 dobrovoľníkov, ktorí 
rozdali 1200 kusov narcisov a vyzbierali viac ako 33.000,- Sk. 
Dobrovoľníci, ktorí mali oblečené biele tričká na chrbte s 
názvom kampane „Vďaka, že už 10 rokov držíme spolu“ nav-
štívili aj kancelárie Mestského úradu v Trenčíne, ktorého pra-
covníci a príležitostní klienti prispeli  hotovosťou. Do akcie 
bolo zapojených v rámci Slovenska približne 13.000 dobro-
voľníkov, ktorých zastrešovalo 478 zmluvných spoluorgani-
zátorov, medzi nimi základné a stredné školy, miestne orga-
nizácie Slovenského Červeného kríža, kultúrne strediská, 
kluby dôchodcov, skautské zbory a mnohí ďalší. Štatisticky sa 
do akcie zapojilo na Slovensku 325 škôl, 19 pobočiek Ligy 
proti rakovine, 48 skautských zborov a 88 ostatných sub-
jektov. 

www/tasr 07.04.2006 
 
Loďka s piatimi mladými mužmi sa dňa 1. mája 2006 pre-

vrátila na rieke Váh v Trenčíne. Jednému sa podarilo doplávať 
na breh, ďalší sa utopil a troch zachránili trenčianski hasiči. 
Mládenci vo veku od 16 do 23 
rokov boli v noci na podujatí na 
ostrove v Trenčíne. Keď sa ráno 
vracali, našli pod železničným 
mostom drevený čln aj s veslami. 
Piati nastúpili do loďky a roz-
hodli sa plaviť po rieke. Ďalší 
dvaja kamaráti ich nasledovali po 
hrádzi. Asi po 500 metroch do 
člna začala natekať voda a pred 
stavidlami sa prevrátil. Kamaráti 
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privolali pomoc. Trenčianski hasiči dostali hlásenie o 6.12 h a 
už o dve minúty boli podľa veliteľa zásahu Pavla Rapana pri 
vode. Na hladine videli troch chlapcov, ako sa držia pre-
vráteného člna. Spustenie záchranárskeho člna by trvalo nie-
koľko minút. Pavol Rapan okamžite zhodil zo seba odev, 
obliekol si záchrannú vestu, plávacie plutvy a pripevnený na 
lanko sa vrhol do studenej vody. Jeden z mladých mužov mu 
začal plávať oproti. Nebol čas spúšťať čln na vodu. Bolo to 
dosť urgentné. Tí chlapci boli dosť unavení, podchladení, za-
čínali prepadať panike, povedal po zásahu Rapan. Druhý hasič 
Miroslav Benko si nadbehol loďku po prúde a plával k ďal-
ším dvom chlapcom, ktorí boli asi sto metrov od brehu. Silný 
prúd ich vliekol k nebezpečným stavidlám. Jeden z topiacich 
sa mal nohu v sadre a v ruke držal barly. Zobral som toho so 
zlomenou nohou, druhého som požiadal, aby sa poriadne 
chytil a chalani nás vytiahli k brehu, povedal záchranár. Pod-
chladených a šokovaných mladíkov odviezla do nemocnice 
záchranka. Chalani sa rozhodli člnkovať, po pár sto metroch 
im začala tiecť do člna voda a prevrátili sa. Jeden ponoril 
hlavu a už sa nevynoril, povedal ich kamarát Matúš Palo, 
ktorý bol svedkom nešťastia a privolal pomoc. Vravel, že 
kamaráti chceli pred stavidlami pristáť pri brehu a ďalej 
pokračovať na sídlisko Juh. Priznal, že mali vypité. Mladým 
mužom zachránil životy rýchly zásah hasičov. Ak by sa aj 
udržali na člne, blížili sa k stavidlám. Mohli prepadnúť dole 
stavidlami, čo nebolo až tak ďaleko, nejakých 200 - 300 
metrov. Keby sa aj neutopili, tak sa tam mohli zraniť, povedal 
Benko. Prevrátenú loďku voda pritlačila o stavidlá, potom 
zmizla pod hladinou, pravdepodobne ju rozlámalo. Po uto-
penom 20-ročnom mladíkovi hasiči včera dopoludnia pátrali 
na člne a pri brehoch Váhu. 

www/sme.sk 02.05.2006 
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Dňa 9. mája 2006 sa uskutočnil snem Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne za bohatej účasti  
členov a prizvaných hostí, ktorým sa zhodnotilo trojročné 
volebné obdobie. Správu o činnosti predniesol  predseda orga-
nizácie  Ing. Jozef Miklóš, v ktorej  sa sústredil do akej miery 
sa podarilo splniť stanovené úlohy. V priebehu troch rokov sa 
podarilo : 
- založiť tri nové základné organizácie v Hornej Súči dve a na 

Svinnej jednu, 
- organizovať každým rokom spoločenské a kultúrne 

podujatia v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky, 

- zlepšiť spoluprácu so starostami obcí podporou činnosti. 
Na záver oficiálnej časti rokovania snemu prevzali 

najaktívnejší členovia ocenenia. 
Vlastné poznámky 
 
Začiatok mája 2006 bol dôležitý pre žiakov základných škôl 

z Trenčianskeho a Novomestského okresu, ktorí navštevovali 
vo svojej škole zdravotnícky krúžok. Reprezentanti trinástich 
základných škôl sa stretli dňa 10. mája 2006 v telocvični 
Základnej školy Trenčín, Novomestského ulica, ktorá býva už 
tradične miestom každoročnej súťaže „Hliadok mladých 
zdravotníkov“. Šesť skupín prvého stupňa a desať skupín 
druhého stupňa na jednotlivých stanovištiach si preverovalo 
teoretické vedomostí o Červenom kríži, darcovstve krvi, ale aj 
praktické znalosti pri obväzovaní rany, fixovaní zlomeniny či 
resuscitácie. Vďaka poctivej príprave viaceré družstvá súťažné 
disciplíny odviedli takmer na profesionálnej prvej pomoci. 
Problémy im nerobilo ani oživovanie, ktoré predviedli na 
figuríne – „resuscitačnej Anči“. Dve družstvá z Dolnej Súče si 
na súťaž vyrobili aj tričká s veľkým červeným krížom a 
farebnou sanitkou. Minuloroční víťazi a pre tento rok opäť 
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favoriti z Motešíc zostavili tento rok dve hliadky mladých 
zdravotníkov. I keď si žiaci vytiahli pre nich nešťastnú jed-
notku a pred súťažou mali veľkú trému, svoje vedomosti opäť 
obhájili a obe družstvá sa umiestnili na prvých miestach. 
Vybojovali si tak postup do oblastného kola Hliadok mladých 
zdravotníkov v Považskej Bystrici. Medzi družstvami prvého 
stupňa na druhom mieste sa umiestnila Základná škola 
Trenčín, Dlhé Hony a na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo 
Základnej školy Soblahov. V súťaži družstiev druhého stupňa 
na druhom mieste sa umiestnili žiaci z hostiteľskej Základnej 
školy Trenčín, Novomeského ulica a na treťom mieste sa 
umiestnili žiaci zo Základnej školy Čachtice. 

Trenčianske noviny 31.05.2006 
Pomocná evidencia 295/1/06 
 
Na celkovej ploche 1 610 m2 sa tento rok predstavilo na 

medzinárodnej výstave „Medipharm 2006“ 82 vystavova-
teľov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí vo svojich 
expozíciách prezentovali diagnostické a terapeutické prístroje 
a zariadenia, laboratórnu techniku, stomatologické prístroje a 
materiály a farmaceutické produkty. V porovnaní s minulým 
rokom išlo o nárast počtu vystavovateľov o 40 % a obsadenej 
výstavnej plochy až o 52 %. Z tohto titulu boli priestory 
výstavy rozšírené o jeden pavilón. Organizátorov potešila pod-
pora a účasť ministra zdravotníctva Slovenskej republiky 
MUDr. Rudolfa Zajaca. Myšlienku zorganizovať špecia-
lizovanú trojdňovú výstavu spojenú s početnými odbornými 
podujatiami privítali aj dnešní odborní garanti – Slovenská 
lekárska spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Slovenská 
komora sestier a pôrodných asistentiek, Asociácia súkromných 
lekárov Slovenskej republiky, Asociácia nemocníc Slovenska, 
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asis-
tentov, laborantov a technikov, Lekárska fakulta Univerzity 
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Komenského, Trenčianska stomatologická akadémia sústav-
ného vzdelávania a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
Trenčíne. Vďaka ich úzkej spolupráci bol aj v tomto roku 
pripravený kvalitný odborný sprievodný program, ktorého 
súčasťou bolo „odborné podujatie Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky“ za osobnej účasti ministra zdravot-
níctva MUDr. Rudolfa Zajaca, „Spoločné sympózium Sloven-
skej epidemiologickej asociácie, Slovenskej spoločnosti  
všeobecného lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti 
a Asociácie súkromných lekárov Slovenskej republiky“, „5. 
odborná konferencia Sekčnej komory medicínsko-technických 
pracovníkov“, „2. Trenčiansky stomatologický kongres“ a se-
mináre „Informačné komunikačné technológie v zdravotníckej 
praxi“ a „Vodcovstvo v ošetrovateľstve.  Dňa 11. mája 2006 
sa uskutočnila na výstavisku Trenčín mesto módy  v rámci 
výstavy „Medipharm 2006“ tlačová beseda ministra zdra-
votníctva Slovenskej republiky MUDr. Rudolfa Zajaca. Za 
svoj neúspech v kresle ministra zdravotníctva Slovenskej re-
publiky považuje šéf rezortu MUDr. Rudolf Zajac nedo-
končenie transformácie koncových nemocníc. MUDr. Rudolf 
Zajac pozitívne hodnotil bezproblémovú a úspešnú trans-
formáciu zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti. Opäť 
však zdôraznil, že ak má zdravotníctvo fungovať, koncové, 
teda najväčšie a fakultné nemocnice sa budú musieť zmeniť na 
obchodné spoločnosti. Nie kvôli privatizácii, ale kvôli tlaku na 
ich hospodárnosť. ďalej sa úspešne podarilo oddlžiť zdravot-
níctvo, pričom od roku 2003 klesol dlh z 25,8 mld. Sk na 2,1 
mld. Sk ku koncu júna minulého roku. Oddlžovaním bola po-
verená štátna akciová spoločnosť Veriteľ, ktorá s 20 mld. Sk 
oddlžila celkové pohľadávky v hodnote 33 mld. Sk. Ako ko-
mentoval spoluautor reformy Peter Pažitný, Akciová spoloč-
nosť Veriteľ bola najtransparentnejším spôsobom oddlženia.              
V súčasnosti je firma v likvidácii a vymožené pohľadávky 
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prešli do správy Slovenskej konsolidačnej. Úspechom reformy 
bol podľa ministra vznik troch ústavov srdcovocievnych 
chorôb. Za vlajkovú loď reformy označil MUDr. Rudolf Zajac 
„Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“, ktorý 
vznikol po prijatí reformných zákonov. Podľa ministra dov-
tedajšia kontrola v zdravotníctve, ktorú malo na starosti práve 
ministerstvo, nebola dostatočná ani kvalitná. Efektívne musí 
pracovať aj systém zdravotníctva, pričom jedným z krokov 
bolo aj zavedenie poplatkov za služby súvisiace s posky-
tovaním zdravotnej starostlivosti. Bez neho si totiž pacienti 
podľa ministra nedokázali uvedomiť hodnotu služieb v zdra-
votníctve a dopyt po zdravotníckych službách vysoko pre-
vyšoval finančné zdroje, pričom išlo často o zbytočné náv-
števy lekárov, vyšetrenia aj predpísané lieky. Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky od roku 2002 pripravilo 
spolu 303 právnych noriem, z čoho bolo 14 zákonov a 25 
noviel. Šesť reformných zákonov podľa Zajaca prenieslo roz-
vinutú záchrannú zdravotnú službu. Na základe udelených po-
volení je dosiaľ záchrankami pokrytých 98 % územia Slo-
venska. Za úspešnú označil Zajac aj liekovú politiku, lebo sa 
podarilo spomaliť tempo nárastu výdavkov na lieky, zdroje sa 
hospodárnejšie využívajú a zmenila sa aj štruktúra spotreby 
liekov. Podarilo sa presadiť vyššie rozpätie kapitačnej platby, 
diferencovanie úhrad za výkony a zaviesť nové platby za vý-
kony jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Cenová tvorba 
bola zavŕšená od mája 2006, kedy prestala platiť štátna regu-
lácia väčšiny cien zdravotných výkonov. Upozornil na sku-
točnosť, že štát vzdeláva lekárov len veľmi málo pre slo-
venské nemocnice, viac nachádzajú mladí absolventi lekár-
skych fakúlt svoje uplatnenie v zahraničí. Pri ďalšom vzde-
lávaní  lekárov musia sa finančne podieľať aj samotní lekári. 
Treba riešiť generačný problém a postupne nahrádzať starých 
lekárov mladými a umožniť atestácie 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 255/1/06 
 
Vysoký krvný tlak je v súčasnosti jednou z chorôb, ktoré 

rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú zdravotný stav obyvateľ-
stva, jeho mortalitu, invaliditu a celkové náklady na zdra-
votnícku starostlivosť. Potvrdil to predseda Slovenskej ligy 
proti hypertenzii MUDr. Štefan Farský, ktorý pripomína, že 
podľa všeobecne známych údajov by sa účinnou kontrolou 
hypertenzie dal znížiť výskyt mozgovocievnych chorôb o 
zhruba 40 %, srdcové zlyhania až o 50 % a ischemickej 
choroby srdca o asi 20 %. Pri príležitosti Svetového dňa hy-
pertenzie pripravila Slovenská liga proti hypertenzii so spo-
ločnosťou Hartmann - Rico bezplatné meranie tlaku v desia-
tich slovenských mestách. Koncom 20. týždňa v mestských 
lekárňach boli pripravení odborníci, ktorí záujemcom bezplat-
ne odmerali tlak a zároveň im aj poskytli potrebné informácie. 
Túto príležitosť okrem obyvateľov Trenčína mali obyvatelia 
Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, Levíc, Martina, Nitry, 
Považskej Bystrice, Prešova a Žiliny.  

Vlastné poznámky 
 
Zanedlho sa objaví na slovenskom trhu nový typ toaletného 

papiera. Jednu vrstvu bude tvoriť klasický papier, na druhej 
bude nanesená mikro vrstva z výťažku liečivých rastlín, ktoré 
pomáhajú pri liečbe hemoroidov. „Pri každom použití papiera 
sa človek zároveň ošetrí,“ uvádza objaviteľ myšlienky bio-
chemik a poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľstva 
Ing. Milan Česal. Svoj prvý patent podal pred dvadsiatimi 
rokmi. Do dnešného dňa ich má desať. Niektoré sa týkajú 
priamo oblasti klinickej biochémie, iné pomáhajú v medicíne a 
majú svoju využiteľnosť i v kozmetike. „Mám patent, podľa 
ktorého sa vyrába jeden liečebný kozmetický prípravok na 



 1027 

ošetrenie hemoroidov. Je založený na prírodnej báze z ex-
traktov rastlín – dubovej kôry, nechtíka lekárskeho, myšieho 
chvosta a ďalších. Napadlo mi, že by bolo zaujímavé vy-
myslieť aj inú formu a spôsob nanášania masti, alebo emulzie, 
pretože klasický spôsob aplikácie prináša určité nepohodlie,“ 
objasňuje princíp patentového nápadu. Rozmýšľal, ako by to 
bolo jednoduchšie. Riešenie našiel v nanesení mikro vrstvy 
liečivých rastlín na toaletný papier. „Je to iba použitie iného 
nosiča pre liečivý extrakt z rastlín,“ skromne komentuje pod-
statu geniálneho nápadu, ktorý môže priniesť úľavu takmer 
miliónu ľudí. Namiesto masti je nosičom papier. Pri každom 
použití sa človek zároveň aj ošetruje. Tento zatiaľ posledný 
nápad si dal patentovať pre Slovensko a Česko. Nikto po-
dobný výrobok – liečivý toaletný papier, podľa jeho zistení, 
zatiaľ nevyrába. Myšlienku ponúkol dvom slovenským výrob-
com. Tí zareagovali okamžite. „Prví sa mi ozvali zo Žiliny.“ 
Ako dostať liečivé extrakty priamo na papier bola už zále-
žitosť technológov firmy. Prípravy na výrobu toaletného pa-
piera trvali približne rok a v minulom týždni vyrobili prvých 
10-tisíc kusov kotúčikov testovacej série. Ako vysvetľuje Ing. 
Milan Česal použitie papiera je iba doplnkom ku klasickej 
liečbe hemoroidov. Zdôrazňuje však jeho preventívny výz-
nam. „Má hojivé, proti krvácajúce a liečebné účinky, presne 
ako masť alebo emulzia. Dlhodobým používaním sa môže 
stabilizovať stav a priebeh ochorenia.“ Podstata liečivého toa-
letného papiera vyzerá nesmierne jednoducho. Na podiv ta-
kéto riešenie predtým nikoho nenapadlo, alebo nápad ne-
dotiahol k jeho praktickému využitiu.  

Trenčianske noviny 03.05.2006  
 
Dňa 15. mája 2006 sa uskutočnila vo vestibule Kultúrneho 

a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
vernisáž výstavy Modrý gombík,  zorganizovaná v spolupráci 
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s Unicef Slovensko, ktorá predznamenáva kampaň za zbierku 
na pomoc deťom v 50 slovenských mestách a obciach. Jej 
otvorenie v Trenčíne uskutočnil primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler a zástupkyňa UNICEF Slovensko MUDr. 
Ingrid Kopčová. Unicef, nositeľ Nobelovej ceny mieru, je 
jedinou špecializovanou agentúrou na pomoc deťom a jedinou 
v rámci Organizácie spojených národov, ktorá je financovaná 
výlučne z dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, prípadne in-
štitúcií a vlád. Preto sa UNICEF pravidelne obracia na verej-
nosť so žiadosťou o podporu projektov na pomoc deťom. Cie-
ľom kampane je sústrediť dostatočné finančné prostriedky na 
pomoc osirelým deťom v africkej Ugande. Zo 16 miliónov de-
tí tejto krajiny ich 2 milióny žijú bez rodičov – za podmienok, 
ktoré sú v našom prostredí nepredstaviteľné... Zbierka  pomô-
že do života projektu, ktorý konkrétnej skupine detí zabezpečí 
základné potraviny, naučí ich hospodáriť a starať sa o súro-
dencov a poskytne im základné vzdelanie a lekársku starost-
livosť. Niet pochýb, že tak spoločne pomôžeme deťom prežiť. 
Symbolom zbierky, Gombík – symbolizuje zemeguľu, detstvo 
a spájanie, podobne ako je narcis symbolom Ligy proti ra-
kovine.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 251/1/06, 252/1/06 
 
V utorok 16. mája 2006 sa v salóniku hotela Tatra v Tren-

číne konal seminár „Moc a bezmocnosť v spolužití mužov 
a žien“ s významným švajčiarskym psychiatrom a psycho-
analytikom MUDr. Andreasom Benzom z Zürichu. Jeho cie-
ľom bolo oboznámiť odbornú verejnosť z oblasti psychiatrie s 
hypotézami maďarskej psychoanalytičky Lillian Rotter, ktorá 
sa už v 30-tych rokoch 20. storočia zaoberala vplyvom sexua-
lity na vzťahy medzi oboma pohlaviami. Upozornila v nich na 
skrytý pocit mužov, ktorí sa vo vzťahu k ženám cítia menej 
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mocní, čo niekedy kompenzujú prehnaným mocenským pos-
tojom voči ním. Podľa MUDr. Andreasa Benza, ženy však 
majú nad mužmi oveľa väčšiu moc, ako sa doposiaľ myslelo, 
takže by s ňou mali narábať obozretne. Švajčiarsky odborník 
sa netajil svojím vrelým vzťahom k Slovensku. Ako v úvode 
prednášky vtipne poznamenal: Rozhodol som sa, že si Slo-
vensko adoptujem. MUDr. Jozef Hašto, primár psychiatric-
kého oddelenia trenčianskej nemocnice, ktorý seminár mode-
roval, mu kompliment vrátil želaním, aby si zasa Slovensko 
osvojilo jeho.  

Trenčianske noviny 22.05.2006  
Pomocná evidencia 276/1/06 
 
Dve stovky klientov zo siedmich zariadení sociálnych slu-

žieb Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 31. mája 2006 
predstavilo v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v galaprograme Trenčiansky Omar. 

Deti, mladí ľudia 
aj dospelí s men-
tálnym alebo te-
lesným postihnu-
tím sa predstavili 
s divadelnými, 

muzikálovými, 
folklórnymi alebo 
speváckými vys-
túpeniami. Po 
slávnostnom úvo-
de, v ktorom vys-

túpil podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
PaedDr. Jozef Božik sa rozbehol takmer trojhodinový mara-
tón vystúpení. Sociálne zariadenie zo Slávnice sa predstavilo 
s divadelnou hrou „Zhŕňajová nevesta“. Domov sociálnych 

klienti zo Slávnice prekvapili 
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služieb Demy v Trenčíne sa prezentoval paródiou „O Shrekovi 
a princeznej Fione“. Ako informovala vedúca odboru sociálnej 
pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja Teresa Pavlás-
ková, v pôsobnosti krajskej samosprávy je desať domovov so-
ciálnych služieb, ktoré sa starajú približne o 800 klientov. 
Krajská samospráva na prevádzku vynakladá na domovy so-
ciálnych služieb a 17 domovov dôchodcov 450 miliónov Sk 
ročne. 

Trenčianske noviny 07.06.2006 
 

Nemocnica s poliklinikou 
v Trenčíne sa od 1. júna 2006 
zmenila na fakultnú nemoc-
nicu, o čom rozhodlo Minis-
terstvo zdravotníctva Sloven-
skej republiky novou zriaďo-
vacou listinou. Podľa nej no-
vý názov zdravotníckeho za-
riadenia bude znieť Fakultná 

nemocnica Trenčín. Od tohto času sa zmenia aj názvy od-
delení nemocnice na kliniky. Trenčianska nemocnica sa stáva 
veľkým doškolovacím strediskom, zatiaľ pre stredný zdravot-
nícky personál.  Znamená to väčšiu spoluprácu s Trenčianskou 
univerzitou Alexandra Dubčeka, ktorá ponúka študijné progra-
my ošetrovateľstvo a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdra-
votníctve. Tieto zmeny by mali v najbližšej budúcnosti pocítiť 
aj pacienti, lebo tým, že stredný zdravotnícky personál si bude 
zvyšovať svoju odbornú úroveň, bude sa zvyšovať aj kvalita 
zdravotnej starostlivosti. 

Trenčianske noviny 31.05.2006  
Pomocná evidencia 294/2/06 
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Dňa 7. júna 2006 bol ukončený 29. ročník Akadémie tre-
tieho veku, celoživotného vzdelávania starších ľudí v Tren-
číne, na ktorom sa podieľali lekári, sociálni pracovníci, mest-
skí policajti a ďalší. Zhodnotenie uplynulého ročníka vo svojej 
správe predniesol predseda organizácie Ing. Jozef Miklóš. Pri 
tejto príležitosti bolo odovzdaných 120 seniorom osvedčenia. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 9. júna 2006 sa uskutočnila v Trenčíne 2. pracovná 

konferencia mamológov pod názvom „Mammo Trend´2006“ 
spojená s „Považským 

rádiognostickým 
dňom“, ktorej usporia-
dateľom bola Tren-
čianska univerzita 
Alexandra Dubčeka 
s Rádiologickou klini-
kou s.r.o v Trenčíne. 
Prítomných hostí pri-
vítala zástupkyňa ria-
diteľa Ústavu zdra-

votníctva a ošetrovateľstva Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka h. prof. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. na ktorú 

nadviazal  s pozdravom predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-
dláček, MPH, ktorý okrem iného pozitívne 
hodnotil, že touto konferenciou sa zakladá no-
vá tradícia v období, keď Nemocnica s poli-
klinikou v Trenčíne sa stala nemocnicou fa-
kultnou. S pozdravom vstúpil aj prorektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. RNDr. 
Juraj Slabeycius, DrSc., ktorý vyjadril ocenenie h. prof. 
MUDr. Jane Slobodníkovej, CSc. za úsilie vynaložené úsilie 

MUDr. P. Sedláček, MPH 

hon. prof. MUDr. J. Slobodníkov, CSc,  
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pri konštituovaní Ústavu zdravotníctva a ošetrovateľstva ako i  
aktivity vedeckej činnosti, čo umožnilo aj dnešné stretnutie 
odborníkov z oblasti mamológie. Okrem nich ešte s pozdrav-
nými príhovormi vystúpili primár Rádiologickej kliniky Uni-
verzity Karlovej v Prahe doc. MUDr. Ján Daneš, CSc., hlav-
ný odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
pre rádiológiu MUDr. Víťazoslav Belan, CSc. a prezident 
Slovenskej rádiologickej spoločnosti MUDr. Ján Grunt. Po 
tomto úvodnom vstupe odznelo dvadsať odborných predná-
šok, ktorý sa svojím obsahom dotýkal noviniek v mamodiag-
nostike, v digitalizácii mamografie, v preventívnom mamogra-
fickom programe Slovenskej republiky a jeho realizácii v pra-
xi, ako aj o psychologických aspektoch ochorení prsníka. 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 328/1/06 
 
Absolventi Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka pred slávnostným odovzdaním osvedčení 
o ukončení štúdia na jednom zo svojich posledných stretnutí 
pokrstili Zborník prác študentov Univerzity tretieho veku. 
V zborníku sú prezentované seminárne práce z psychológie 
osobnosti, vývinovej psychológie a psychológie, teda témy, 
s ktorými sa študenti oboznamovali v druhom ročníku. Práce 
najskôr verejne prezentovali pred svojimi spolužiakmi, vzá-
jomne sa ich oponovali a spoločne o nich diskutovali.  

Trenčianske noviny 14.06.2006  
Pomocná evidencia 330/2/06 

 
Prekrásna modrá obloha a na ňom po ňom prechádzajúce sa 

teplom vyžarujúce slniečko privítalo dňa 15. júna 2006 účas-
tníkov jubilejného 15. ročníka podujatia „Farbičky – Čarbič-
ky“ v priestoroch sociálneho zariadenia DEMY v Trenčíne. 
Riaditeľ hosťujúceho zariadenia Mgr. Tibor Gavenda úvo-
dom vyjadril radosť z toho, že na toto podujatie prijali poz-
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vanie kamaráti z Domova sociálnych služieb Dolný Lieskov, 
Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce, Špeciál-
nej základnej školy V. Predmerského Trenčín, Domova so-
ciálnych služieb Karola Matulaja Bratislava, Domova so-
ciálnych služieb Domino Prievidza a Chráneného bývania 
Trenčín - Juh. Po tomto úvode všetky deti postupne prešli pri-
pravenými výtvarnými dielňami, kde pripravovali pracovné 
tašky z papiera, maľovali na výkresy, maľovali na kachličky, 
kreslili na betónovú stenu, pra-
covali s hlinou na hrnčiarskom 
kruhu, pripravovali rôzne šper-
ky, náramky a náhrdelníky 
a podobne. Po obede čakalo na 
deti prekvapenie, ktoré pre 
nich pripravila svojím vystú-
pením skupina historického 
šermu „Blúdni rytieri“ z Bec-
kova. 

Vlastné poznámky 
 
Masáž srdca a dýchanie z úst do úst na figuríne si mohli 

vyskúšať Trenčania v stredu 14. júna 2006 na Mierovom ná-
mestí. Okrem toho im premerali tlak, či množstvo vydycho-
vaného CO. Podujatie pripravila pri príležitosti Svetového dňa 
darcov krvi Národná transfúzna služba v spolupráci so Slo-
venským červeným krížom a Regionálnym útvarom verejného 
zdravotníctva v Trenčíne. I v tento deň bola čakáreň Národnej 
transfúznej služby v Trenčíne plná bezpríspevkových darcov 
krvi, kde bol od 07,00 do 17,00 hod. Deň otvorených dverí. 
Využili ho deviataci zo Základnej školy Trenčín, Novo-
meského ulica, ktorí sú členmi zdravotníckeho krúžku a tiež 
študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. Laboranti a 
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zdravotní asistenti z tretieho ročníka sa zoznámili nielen s od-
berom krvi, ale aj s jej spracovaním.  

Trenčianske noviny 21.06.2006  
Pomocná evidencia 342/2/06 
 
Dňa 23. júna 2006 sa uskutočnila v Trenčíne 35. celoštátna 

konferencia sociálnych sestier a pracovníkov, ktorá mala za 
úlohu bilancovať uplynulé ročné obdobie. 
Po slávnostnom otvorení konferencie pred-
sedníčky sekcie Marty Majeríkovej roko-
vanie konferencie pozdravili poslanec Ná-
rodnej rady Slovenskej republiky Ing. Mi-
lan Rehák, podpredseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja PaedDr. Jozef Božik 
a poslankyňa Európskeho parlamentu 
MUDr. Helena Belohorská, ktorí s uzna-

ním hodnotili prácu sociálnych sestier. Je to často práca, pri 
ktorej iný človek potrebuje pomoc inej osoby, lebo sám si 
nevie pomôcť. Na konci 
tejto cesty však osoby 
poskytujúca túto pomoc 
nenachádza v spoloč-
nosti ocenenie. Preto 
i dnešná konferencia by 
mala byť zlomom, aby 
sa jednak podmienky 
pre činnosť sociálnych 
sestier zlepšili a znížila 
hladina chudobných občanov, čo je v podstate úlohou 
spoločnosti reprezentovanej parlamentom, vládou a ostatnými 
inštitúciami. Na rokovaní konferencie vystúpili so svojimi 
odbornými prednáškami : 
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1. Riešenie zdravotnej a sociálnej problematiky v rámci 
Európskej únie – MUDr. Irena Belohorská, poslankyňa 
Európskeho  parlamentu 

2. Pôsobnosť Trenčianskeho samosprávneho kraja v zdra-
votnej a sociálnej sfére – MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

3. Psychosociálna starostlivosť o dieťa po úmrtí člena ro-
diny – PhDr. Mária Macková, Lekárska fakulty Masa-
rykovej univerzity v Brne 

4. Psychologické problémy onkologických pacientov – 
MUDr. Ľubica Švancárková, Liga proti rakoviny v Bra-
tislave 

5. Problematika detí náhradnej výchovy – doc. MUDr. 
Jozef Mikloško, PhD., prezident nadácie Úsmev ako dar 

6. Asertívne správanie sociálneho a zdravotníckeho pra-
covníka – Mgr. Mária Rigóová, vysokoškolský pedagóg 

7. Občan v sociálnej politike – Ing. Viera Tomanová, vy-
sokoškolský pedagóg 

8. Novela zákona o sociálnom poistení – JUDr. Ivan Krá-
lik, riaditeľ Sociálnej poisťovne v Trenčíne 

9. Pandémia chrípky – MUDr. Mária Štefkovičová, MPH, 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 

Vlastné poznámky  
Pomocná evidencia 327/1/06  

 
Mesto Trenčín venuje trvalú 

podporu zlepšovania podmienok 
vo vzdelávaní mládeže, starost-
livosti o prestárlych občanov, 
v športovaní mládeže, dospelých 
a podobne. Toto konštatovanie 
nie je len v rovine slovného vy-
hlásenia, ale je potvrdené aj 

strihanie stuhy Gabrielou Hubínskou 
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praktickými činmi s ktorými sa dennodenne stretávame. Na-
posledy sme sa stali svedkom milej udalosti dňa 11. júla 2006, 
na ktorej sa odovzdávala do užívania nová bezbariérová kú-
pelňa v Dome opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici 
v Trenčíne. Symbolickú stuhu otvorenia prestrihla poslankyňa 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Gabriela Hubínska. 
Vstup do modra ladenej kúpeľne s dvomi sprchami, s odkla-
dacím priestorom, umývadlom, WC a priestorom pre hygie-
nickú očistu zamestnancov pôsobil veľmi príjemne. Riaditeľka 
zariadenia JUDr. Fischerová pri tejto príležitosti uviedla, že 
„dôvodom pre vybudovanie bezbariérovej kúpelne bola sku-
točnosť, že v zariadení sa hygienická očista klientov sa vy-
konávala v nevyhovujúcich podmienkach. Stavebné úpravy 
trvali až šesť mesiacov a to jednak preto, lebo projekt sta-
vebných úprav nebol úplný (museli vykonávať dodatky k ne-
mu) a potom do priestoru novej kúpelne sa museli dotiahnuť 
všetky inžinierske siete. Náklady stavebných úprav predsta-
vovali sumu 250 tisíc Sk, ktoré poskytlo mesto Trenčín.  

Vlastné poznámky 
 
Dňa 18. júla 2006 týždni navštívili pracovníci Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne mestskú plaváreň na 
Mládežníckej ulici a v plaveckom bazéne našli riasy. Bolo 
nariadené bazén vypustiť, vyčistiť a vydezinfikovať. Také je 
nové nariadenie. Voda, v ktorej sa vyskytujú riasy, nie je 
škodlivá. Vznik rias je bežný jav, stačí dať v lete do misky 
vodu a za nejaký čas sa tam objavia riasy. Prevenciou proti 
vytváraniu rias je pravidelné ošetrovanie chemickými prí-
pravkami. Ich zvýšený výskyt podporujú vysoké teploty.  Sta-
novisko k výskytu rias vyjadril vedúci plavárne Jozef Berec 
takto : „O vodu sa staráme, pridávame prípravky, ale napriek 
tomu sa pri takýchto vysokých denných teplotách riasy v kúte 
plavecké bazéna rozšírili. Po vyčistení bazén začali večer 
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napúšťať. Na napustenie celého bazénu treba 1750 m3 a trvá to 
26 hodín. Tieto sanačné práce nie sú lacný špás, lebo náklady 
na vypustenie, vyčistenie a opätovné napustenie stáli 120.- Sk. 
Počas dvojdňovej odstávky bazéna znížili aj vstupné na pla-
váreň. Pre budúcnosť takáto situácia riešiť potápačmi, aby sa 
pre neškodné riasy nemusel vypúšťať celý bazén. Tohtoročnú 
sezónu si vedúci plavárne pochvaľoval, veď po vlaňajšom 
mizernom lete má plaváreň každý deň rekordnú návštevnosť.  

Trenčianske noviny 26.07.2006  
 
Vo Fakultnej nemocnici Trenčín pribudne verejný inku-

bátor, teda miesto pre anonymné odloženie novorodencov. 
Vybuduje ho trenčianska nemocnica spolu s Mestom Trenčín. 
Poslanci na jeho zriadenie vyčlenili z rozpočtu 250-tisíc Sk. 
Pôvodne lekári novorodeneckého oddelenia s primárkou 
MUDr. Erikou Oríškovou oslovili občianske združenie 
Šanca pre nechcených. Vlani na sklonku roka 2005 odo-
vzdalo združenie do užívania sedem ďalších hniezd záchrany 
v siedmich slovenských mestách. Snahou primárky bolo, aby 
bol medzi nimi aj Trenčín. Po rokovaní s nimi bola daná 
odpoveď, že hniezd záchrany je v okolí už dosť. Od nového 
roku 2006 vstúpila do platnosti novela zákona o zdravotnej 
starostlivosti. Podľa nej môže zdravotnícke zariadenie ústav-
nej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, 
zriadiť na účely záchrany novorodencov verejne prístupný 
inkubátor, kam možno novorodenca odložiť. Preto začali ko-
nať a obrátili sa so svojim zámerom aj na predstaviteľov mesta 
Trenčín. Poslanci prostriedky schválili a verejný inkubátor sa 
začne budovať pravdepodobne v septembri 2006. Umiestnený 
bude v detskom pavilóne areálu nemocnice. Je dobre prístupný 
a menej frekventovaný, čím bude zabezpečená vyhovujúca 
anonymita pre matku. Hniezda záchrany sú v súčasnosti 
budované Občianskym združením Šanca pre nechcených v 



 1038 

Bratislave, Bratislave - Petržalke, Trnave, Žiline, Nových 
Zámkoch, Prešove, Nitre, Ružomberku, Banskej Bystrici a 
Košiciach.  

Trenčianske noviny 09.08.2006 
Pomocná evidencia 460/2/06 
 
Hospic Milosrdných sestier a Domov dôchodcov JOB pre 

starých a chorých ľudí v Trenčíne navštívil dňa 13. júla 2006 
zástupca Združenia katolíkov Nemecka Renovabis Martin 
Lenz. Počas svojej návštevy ho sprevádzal výkonný riaditeľ 
Refugia Trenčín Ing. Vladimír Chlebana. Prezrel si kom-
pletné zariadenie a prevádzku zariadenia a rokoval o pod-
mienkach darovania finančných prostriedkov, za ktoré by si 
Refugium zakúpilo úžitkové motorové vozidlo pre zabez-
pečenie prevádzky celého zariadenia. Prostriedky, ktoré budú 
čoskoro predisponované do Trenčína, sú z darov pre Reno-
vabis „solidárna akcia nemeckých katolíkov s ľuďmi v stred-
nej a východnej Európe“ a z finančnej podpory nemeckej bis-
kupskej konferencie. Martin Lenz konštatoval, že prispieva-
telia pre Renovabis majú záujem lepšie poznať našu krajinu, a 
preto nevylučuje ani možnosť, že čoskoro navštívia toto neš-
tátne zariadenie, aby sa na vlastné oči presvedčili, do čoho in-
vestovali svoje finančné dary a prostriedky. 

Trenčianske noviny 06.09.2006  
Pomocná evidencia 512/1/06 
 
Kultúrne centrum Dlhé Hony v Trenčíne dňa 6. septembra 

2006 sa stalo miestom slávnostného otvorenia jubilejného 20. 
ročníka Akadémie tretieho veku – celoživotného vzdeláva-
nia seniorov. Preto i jeho začiatok bol oproti predchádzajúcim 
začiatkom iný, lebo v jeho úvode vystúpila s pozdravnou 
básňou seniorka Božena Porubanová a duo flautistiek zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne z triedy učiteľa Adám-
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ka. Prítomných hostí a poslucháčov pozdravil predseda Kraj-
skej a okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. 
Jozef Mikloš a vyzval prítomných, aby tým, ktorí opustili 
rady seniorov, venovali minútovú spomienku ticha. V sláv-
nostnom prejave Ing. Jozef Miklóš sa vrátil do roku 1986, 
kedy na podnet vtedajšej primárky geriatrického oddelenia 
MUDr. Ruth Kratinovej vznikla táto ušľachtilá myšlienka 

vzdelávať obča-
nov seniorského 
veku. Jej humán-
na myšlienka sa 
mohla realizovať 
len za dobrej spo-
lupráce s kolektí-
vom lekárov 

a zdravotných 
sestier. Je prav-
dou, že začiatky 
vzdelávania ne-
boli ľahké a mali 

celkom inú organizáciu, keď školenia neboli pravidelné, usku-
točňované v rôznych priestorových podmienkach, nie v takom 
rozsahu poslucháčov a aj prednášky mali inú formu. Zvrat vo 
vzdelávaní seniorov nastal v roku 1992, keď bola založená 
mestská a okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
v čele s MUDr. Ruth Kratinovou a nadviazala sa spolupráca s 
vedením Mesta Trenčín, ktoré poskytlo bezplatné užívanie 
priestorov Kultúrneho centra Dlhé Hony. V oveľa väčšom roz-
sahu umožnilo vedenie trenčianskej nemocnice jej lekárom 
vzdelávať občanov a poskytovať im viac informácií o udržo-
vaní zdravia v seniorskom veku. V neposlednom rade i väčšou 
aktivitou občianskeho združenia Jednoty dôchodcov sa zvýšil 
záujem poslucháčov účasťou na prednáškach a seminároch, 
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ktorý sa pohyboval vždy nad sto poslucháčov. V závere svoj-
ho príhovoru zaželal prednášateľom ako aj poslucháčom do-
brú pohodu pri získavaní vedomostí v novom ročníku Aka-
démie tretieho veku. Oficiálna časť programu bola ukončená 
odovzdaním pamätných listov zakladateľom, prednášateľom, 
orgánom a organizáciam, ktoré v uplynulom dvadsaťročnom 
období vyvinuli nemalé úsilie, aby vzdelávanie seniorov malo 
potrebnú kvalitu a kvantitu. 

Vlastné poznámky 
 
Začiatkom septembra 2006 navštívili Územný spolok Slo-

venského Červeného kríža profesionálni pracovníci Čínskeho 
Červeného kríža. V Trenčíne sa zastavili počas poznávacieho 
výletu po Slovensku, aby sa oboznámili s miestnymi pomermi 
Červenom kríži. Číňania majú niekoľkoročnú spoluprácu s 
trebišovskou organizáciou. „Zámerom bolo spoznávanie pos-
lania Červeného kríža v oboch krajinách, ktoré je diametrálne 
odlišné,“ uviedla prezidentka Slovenského Červeného kríža 
PhDr. Helena Kobzová. Zásadný rozdiel podľa nej spočíva v 
tom, že Čína financuje všetky aktivity svojho Červeného krí-
ža, pričom u nás štát platí iba služby, ktoré si od Slovenského 
Červeného kríža objedná. „V Číne sa Červený kríž nevenuje 
bezpríspevkovému darcovstvu krvi, ako je tomu u nás. 
Vzhľadom na ich podmienky sa zameriava hlavne na krízový 
manažment. Preto sa venuje najmä prevencii AIDS a vtáčej 
chrípky, a pretože krajina je na podstatne inej úrovni, dôležité 
sú aj opatrenia na zabezpečenie čistoty vôd. Keďže krajina má 
viac ako miliardu obyvateľov, miestny Červený kríž je 
pripravený aj na pohromy, záplavy a nečakané udalosti, pri 
čom mu pomáhajú hlavne vybudované sklady humanitárnej 
pomoci,“ uviedla PhDr. Helena Kobzová. Ďalej dodala, že 
Červený kríž v Číne nemá zariadenia opatrovateľskej služby 
pre starých ľudí. Je tam iný spôsob života. Viaceré rodiny žijú 
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spolu a neexistuje problém, že by sa deti nechceli postarať o 
starých rodičov.  

Trenčianske  noviny 13.09.2006  
Pomocná evidencia 518/1/06 

 
Predlžený víkend a pekné jesenné počasie 16. septembra 

2006 vyplnilo osemdesiat telesne postihnutých  na jubilejnom 
10. ročníku športových hier telesne postihnutých Trenčian-
skeho kraja, ktoré sa uskutočnili v športovom areáli Základnej 
školy Trenčín, Hodžova ul., nad ktorými prevzal záštitu pri-
mátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Športové hry orga-
nizačne pripravila prvá základná organizácia č. 17 Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne. Ich tradícia pre-
trváva už 18 rokov s malými prestávkami. Športové dopo-
ludnie sa nieslo v znamení motta „za rok mobility pracovnej 

sily“ vyhláseného pre 
tento rok Európskou 
úniou. Pri slávnostnom 
nástupe pretekárov pri-
vítala členka Okresnej 
rady Slovenského zväzu 
telesne postihnutých 
v Trenčíne Ing. Mária 
Barišová vzácnych hostí 
– predsedníčku Ústred-
nej rady Slovenského 

zväzu telesne postihnutých Ing. Moniku Vráblovú, pred-
sedníčku Krajského centra Slovenského zväzu telesne postih-
nutých v Trenčíne Mgr. Janku Masárovú, predsedu Okresnej 
rady Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne a 
predsedu usporiadajúcej organizácie Pavla Mrákavu, pred-
sedu Okresnej rady Slovenského zväzu telesne postihnutých 
Nového Mesta nad Váhom Jozefa Burzu, Okresnej rady Slo-
venského zväzu telesne postihnutých v Myjave Zlaticu Ze-
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manovú, viceprimátora Mesta Trenčín Ing. Antona Boca, 
dlhodobo uvoľneného poslanca Mesta Trenčín Branislava 
Zubričaňáka a všetkých súťažiacich pretekárov. Športom bo-
lo vyplnené sobotné dopoludnie, na ktoré nadviazalo kultúrne 
popoludnie, v ktorom 
vystúpil folklórny sú-
bor Trenčan. Činnosť 
Slovenského zväzu 
telesne postihnutých 
a športových hier 
zhodnotil vo svojom 
príhovore predseda 
Okresnej rady Slo-
venského zväzu te-
lesne postihnutých v 
Trenčíne Pavol Mrákava a poďakoval všetkým, ktorí sa o do-
brý priebeh podujatia zaslúžili, sponzorom a členom organi-
začného štábu. K slávnostnému dňu prispeli aj vystúpenia 
prítomných hostí. Vyvrcholením športového dňa bolo odo-
vzdanie rezortných vyznamenaní, ktoré udelila Ústredná rada 
Slovenského zväzu telesne postihnutých svojím zaslúžilým 
členom :  
Ďakovný list SZTP bol udelený – Janke Drgovej, Ľudmile 
Janovskej, Eliške Veľkej a Oľge Žakechovej; 
Medaila 2. stupňa – strieborná bola udelená – Ľudovítovi 
Beňadikovi, Viliamovi Nagyovi, Anne Pastierikovej, Fran-
tiškovi Perglerovi; 
Športový komisár Ing. Milan Nemec vyhodnotil súťaž v 

šiestich športových disciplínach a tí najlepší boli odmenení 
diplomom a vecnými cenami. Z výsledkovej listiny : 
A) Strela na bránku : 1. Blahová z Horného Srnia 
         2. Strechová z Melčíc - Lieskového 
             3. Frýdecká z Trenčianskej Teplej 
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B)  Hod do tigrovej tlamy :  1. Pecháčová z Horného Srnia 
                                            2. Kvasnica z Nového Mesta n/V 
                                            3. Markechová M.  z H. Stredy 
C)  Hod krúžkami : 1. Hrnčar  z Trenčína 
    2. Makovcová z Horného Srnia  
    3. Strechová z Melčíc – Lieskového 
D) Hod do koša :    1. Makovcová z Horného Srnia  
                                2. Strechová z Melčíc - Lieskového 

3.Markechová M.  z Hornej Stredy 
E) Hra v kolky :  1. Markechová M. z Hornej Stredy 

2.Burza Jozef  z  Nového Mesta n/V. 
3.Kiral z Hornej Stredy 

F) Hod šípkami :     1. Lodek z Myjavy 
                                2. Holcová z Trenčianskej Teplej 
                                3. Kiral z Hornej Stredy 
Za celkovú víťazku vyhlásili Vieru Makovcovú z Horného 
Srnia. 

Bolo to radosti z pekných výsledkov. Všetci víťazi z rúk 
športového komisára Ing. Milana Nemca, predsedu základnej 
organizácie č. 17 Pavla Mrákavu a predsedníčky Krajskej 
rady Slovenského zväzu telesne postihnutých v Trenčíne Mgr. 
Janky Masárovej. Symbolickú štafetu športových hier pre 
rok 2007 prevzala Základná organizácia Slovenského zväzu 
telesne postihnutých v Myjave. Spoločenské posedenie pri 
reprodukovanej hudbe spestrila bohatá tombola. Športové hry 
sú zamerané zapojenie telesne postihnutých do spoločenského 
života, umožnia im vzájomné obohatenie sa o skúsenosti, ra-
dosti i starosti a poskytne im určitý druh zábavy. Tento cieľ sa 
organizátorom podarilo naplniť. Vďaka patrí primátorovi 
Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, súboru Trenčan, 
primátorovi mesta Nemšová Jánovi Minďárovi, vedeniu Zá-
kladnej školy na Hodžovej ulici v Trenčíne a vďačným spon-
zorom. BOST SK a.s. Trenčín, Slovex Alfa s.r.o. Trenčín, 
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Timo Slovakia s.r.o Melčice Lieskové, Generali poisťovňa a.s 
Trenčín, Jablonex Slovakia s.r.o. Trenčín, Slovenská spori-
teľňa a.s. Trenčín, Pekáreň Marienka Trenčín, Hypermarket 
TESCO a.s Trenčín, N.R.C. Hydroizolácie a.s Trenčín, RONA 
LR. CRYSTAL Lednické Rovne, SPP a.s. Bratislava. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomohli zabezpečiť toto 
podujatie.  

Pavol Mrákava 
 

Materské centrum 
Srdiečko v Trenčíne 
oslávilo v sobotu 23. 
septembra 2006 svoje 
druhé narodeniny. 
„Pracujeme vďaka 
podpore mesta Tren-
čín, sponzorov Tren-
čianskej nadácie i Eu-
rópskeho sociálneho 
fondu Equal,“ pove-

dala pracovníčka Materského centra Srdiečko Emília Hrom-
níková. Slnečné počasie pripravilo tie najvhodnejšie pod-
mienky, aby tí najmenší so svojimi rodičmi vychutnali oslavy. 
Po krátkom oficiálnom úvode sa deti mohli blázniť na nafu-
kovacom hrade, kreslili na chodník, svoje nadanie uplatnili 
v tvorivej dielničke a vyhrávala im aj muzička „Polianka 
ansambl“. Najväčší ohlas malo u detí vystúpenie Divadielka 
pani Hofmanovej s výberom z Dobšinského rozprávok naz-
vaným Z rozprávky do rozprávky. 

Info 28.09.2006 
Pomocná evidencia 558/1/06 
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Vo výstavnej miestnosti na Mierovom námestí č. 16 v Tren-
číne predstavila dňa 5. októbra 2006 Bc. Anna Vojtechová 
z Krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slo-
venska v Trenčíne putovnú výstavu fotografií pod názvom 
„Cesta svetla 2005“. Vo svojom príhovore uviedla, že „je sna-
hou prostredníctvom výstavy priblížiť problematiku zrakovo 
postihnutých občanov. V roku 2005 sa uskutočnil 2. ročník 
tejto fotografickej súťaže, do ktorej sa zapojilo 14 autorov s 33 

fotografiami. Súťažilo sa 
v troch kategóriach – čierno-
bielej, farebnej a digitálnej fo-
tografii. Ďalej upozornila, že 
spomedzi súťažných fotogra-
fií bola ocenená aj fotografia 
pod názvom Stomatológ od 
trenčianskeho autora Stani-
slava Sokola, ktorá bola aj 

vystavená“. 
Vlastné poznámky 
 
Organizácia postihnutých chronickými chorobami tren-

čianskeho regiónu organizovala za podpory Mesta Trenčín dňa 
12. októbra 2006 Deň zdravého srdca. Tento rok to bol už 
štvrtý ročník a v tradícii chce pokračovať aj počas rokov 
ďalších. Občania a návštevníci Trenčína mohli v tento deň, v 
čase od 11.00 do 15.00 h. zastaviť v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky a dať si pros-
tredníctvom systému PharmVital zmerať krvný tlak, telesný 
tuk, zistiť hladinu glukózy, cholesterolu a triglyceridov. Re-
gionálny ústav verejného zdravotníctva v Trenčíne ponúkol v 
rámci prevencie pre fajčiarov spirometrické vyšetrenie. Štu-
denti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne v spolupráci so 
Slovenským Červeným krížom predviedli ukážku prvej po-

zľava Jana Pavlovičová, Terézia Fuleková, Bc. Anna Vojtechová 
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moci a ponúkli náučnú literatúru. Keďže príčinou ne-
priaznivého zdravotného 
stavu obyvateľstva je aj 
nesprávne stravovanie, 
tak študenti zo Združenej 
strednej školy hotelových 
služieb a obchodu v Tren-
číne pripravili ochutnáv-
ku jedál zdravej výživy. 
Pre mnohých konzumen-
tov bola inšpiráciou na 
zmenu stravovacích návykov. Akcie sa už tradične zúčastnili 
aj výrobcovia produktov zdravej výživy s ponukou predaja 
potravín zo sóje, vitamínov, čajov, bylinných extraktov a 
literatúry. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 12. októbra 2006 privítal predseda krajskej organizácie 

Jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš vyše stovky 
účastníkov 2. ročníka krajského a 5. ročníka okresného náuč-
ného turistického zrazu členov Jednoty dôchodcov Slovenska 
Trenčianskeho kraja. Účastníkov zrazu pozdravila spevácka 
skupina Stankovčanka. Po pozdravoch hostí – Ing. Marty 

Šajbidorovej z Tren-
čianskeho samospráv-
neho kraja a Branisla-
va Zubričaňáka 
z Mestského úradu 
Trenčín organizátori 
podujatia ocenili ďa-
kovnými listami desiat-
ku aktivistov podieľa-
júcich sa na rozmanitej 

jedným z ocenených bol Pavol Mičo z Trenčína 



 1047 

činnosti pre dôchodcov. Počasie podujatiu žičilo, a tak účas-
tníci podujatia sa rozdeliac sa dvoch skupín navštívili pamä-
tihodnosti mesta Trenčín – Trenčiansky hrad, hotel Tatra 
s rímskym nápisom, vodníka Valentína a po obedňajšej sieste 
sa poklonili pri pamätníku na Brezine padlým v druhej 
svetovej vojne. O starostlivosti Mesta Trenčín o lesopark Bre-
zina sa zoznámili v stredisku Mestského hospodárstva a sprá-
vy mestských lesov na Brezine. Záver patril opäť spoločnému 
stretnutiu v Kultúrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne, kde 
v kultúrnom programe vystúpila tanečno-spevácky skupina 
Vena pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne a speváckej 
skupine Stankovčanka. 

Vlastné poznámky 
 

V utorok 3. októbra 2006 sa na sútoku potoka Teplička a 
rieky Váh pri zimnom štadióne v Trenčíne sa našlo päť uhy-
nutých kačíc, o ktorých zber sa postarali veterinári. MVDr. 
Dagmar Kopřivová z Regionálnej veterinárnej a potravi-
novej správy v Trenčíne konštatovala, že o ďalšie dva dni pri 
obhliadke daného miesta už ďalšie uhynuté kačice nenašli. 
Príčinou uhynutia kačíc v Trenčíne nebola vtáčia chrípka, čo 
potvrdili predbežné vyšetrenia Národného referenčného labo-
ratória Výskumného ústavu vo Zvolene. Ešte pred týmto 
zistením miestni rybári tvrdili, že pred dvoma týždňami našli 
štyri uhynuté kačice a dve objavili aj 22. septembra 2006. Na 
tom istom mieste objavili pred dvoma mesiacmi 17 uhy-
nutých kačíc. Kačice vtedy zabila baktéria Clostridium per-
fringens typ A. Tá sa však našla nielen v kačiciach, ale aj vo 
vode, ktorej kvalita z mikrobiologického hľadiska vykazovala 
značné fekálne znečistenie. Príčinou znečistenia mohli byť 
uhynuté ryby či iné živočíchy, ktoré sa v horúčavách pri 
brehu rozkladali a hnili. 

Info 12.10.2006  
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Pomocná evidencia 600/1/06 
 
Upozorniť verejnosť na problematiku duševného zdravia a 

pomôcť ľuďom s duševnými poruchami pri začlenení do spo-
ločnosti bolo cieľom celonárodnej kampane a finančnej zbier-

ky Dni nezábu-
diek, ktorá sa ko-
nala od stredy 11. 
do piatku 13. októ-
bra 2006. V 42 slo-
venských mestách 
ponúkalo 2300 
dobrovoľníkov ne-
zábudky ako sym-
boly zraniteľnosti 
ľudskej duše spolu 
s letáčikmi o cie-

ľoch kampane. Kúpou tohto kvietku ľudia prejavili solidaritu s 
tými, ktorí trpia duševným ochorením. Tretí ročník kampane 
organizovala Liga za duševné zdravie v spolupráci s Úniou 
materských centier, organizáciami pacientov a príbuzných, ne-
ziskovými organizáciami, vybranými školami, centrami pe-
dagogicko-psychologických poradní a regionálnymi úradmi 
verejného zdravotníctva. Podľa slov pracovníčky trenčian-
skeho Materského centra Srdiečko Emílie Hromníkovej sa v 
Trenčíne do zbierky zapojilo 115 dobrovoľníkov zo Strednej 
priemyselnej školy stavebnej, Strednej umeleckej školy, Stred-
nej sociálno-pedagogickej školy a zo Združenej strednej školy 
hotelových služieb a obchodu. Spolu sa im počas troch dní po-
darilo vyzbierať 90-tisíc Sk. Vyzbierané peniaze sú určené na 
podporu denných stacionárov, chránených dielní, pracovných 
miest a miest na bývanie pre ľudí s duševným ochorením, ako 
aj na oblasť prevencie. Kampaň bola súčasťou Týždňa dušev-
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ného zdravia, ktorý sa koná pri príležitosti Svetového dňa du-
ševného zdravia pripadajúceho na 10. október.  

Trenčianske noviny 18.10.2006  
Pomocná evidencia 601/2/06 

 
Dňa 12. októbra 2006 privítal predseda krajskej organizácie 

Jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Mikloš vyše stovky 
účastníkov 2. ročníka krajského a 5. ročníka okresného 

náučného turistické-
ho zrazu členov 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska Tren-
čianskeho kraja. 
Účastníkov zrazu 
pozdravila spevácka 
skupina Stankov-
čanka. Po pozdra-
voch hostí – Ing. 
Marty Šajbidoro-

vej z Trenčianskeho samosprávneho kraja a Branislava Zu-
bričaňáka z Mestského úradu Trenčín organizátori podujatia 
ocenili ďakovnými listami aktivistov podieľajúcich sa na roz-
manitej činnosti pre dôchodcov. Počasie podujatiu žičilo a tak 
účastníci podujatia sa rozdeliac sa dvoch skupín navštívili 
Trenčiansky hrad, hotel Tatra s rímskym nápisom, vodníka 
Valentína a po obedňajšej sieste sa poklonili pri pamätníku na 
Brezine padlým v druhej svetovej vojne a o starostlivosti Mes-
ta Trenčín o lesopark Brezina sa zoznámili v stredisku Mest-
ského hospodárstva a správy mestských lesov. Záver patril 
opäť spoločnému stretnutiu v Kultúrnom centre Dlhé Hony 
v Trenčíne, kde v kultúrnom programe vystúpila tanečno-spe-
vácky skupina Vena pri Strednej zdravotníckej škole v Tren-
číne a speváckej skupine Stankovčanka. 

Vlastné poznámky 

účastníci stretnutia navštívili Trenčiansky hrad 



 1050 

V utorok 17. októbra 2006 odštartovala celoslovenská ve-
rejná zbierka pod názvom „Biela pastelka“. Únia slabo-
zrakých a nevidiacich Slovenska ju organizuje tento rok už po 
piatykrát. V tento deň dobrovoľníci, najmä z radov mládeže v 
približne 100 mestách a obciach celého Slovenska, teda aj v 
Trenčíne ponúkali biele pastelky za minimálne 20 Sk. Po 
ostatné dni, až do ukončenia zbierky 30. novembra, môžu dar-
covia prispievať priamo na účet zbierky alebo zaslaním SMS 
na špeciálne číslo. Biele pastelky sa stali ústredným motívom 
sveta nevidiacich. Ako informovala vedúca Krajského stre-
diska Únie slabozrakých a nevidiacich v Trenčíne Bc. Anna 
Vojtechová, zbierka je zameraná na podporu programov pre 
nevidiacich a slabozrakých občanov. Verejnou zbierkou sa 
snažíme získať finančné prostriedky na rozvoj a realizáciu 
špeciálnych programov, kde sa nevidiaci učia chodiť s bielou 
palicou, čítať Braillovo slepecké písmo, variť a starať sa o 
vlastnú domácnosť, využívať počítač a internet. Snažíme sa 
upozorňovať na problémy nevidiacich a slabozrakých občanov 
a získať podporu na ich riešenie.“ Pri príležitosti zbierky sa 
konali rôzne sprievodné aktivity.  

Trenčianske noviny 18.10.2006  
Pomocná evidencia 606/1/06 

 
Klub dôchodcov na Dlhých Honoch v Trenčíne pod vede-

ním svojej vedúcej p. Pavlíkovej pripravil dňa 19. októbra 
2006 pre svojich členov hodnotný program pri príležitosti 
„Mesiaca úcty k starším“. K hojnom počte prítomným senio-
rom sa prihovoril poslanec Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne Ing. Ján Krátky, aby ich zoznámil s niektorými aktuál-
nymi informáciami rôzneho obsahu, ktoré sa uskutočňujú 
a plánujú v najbližšom období na území mesta Trenčín. 
V kultúrnej časti programu vystúpili deti z Materskej školy na 
Legionárskej ulici, žiaci zo základnej umeleckej školy, fol-
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klórna skupina Dubienka z Dubodiela a členka klubu Mária 
Šípková s prednesom vlastných básní. No nezostalo len pri 
plánovanom programe, lebo pre členov  po jeho skončení sa 
na chvíľu zastavil čas pri speve a dišputách v družnom ko-
lektíve. 

Alfonz Bučko 
 

Mesto Trenčín aj v roku 2006 zriadi dočasnú nocľaháreň 
pre ľudí bez prístrešia. V súčasnosti je ukončený vý-
ber lokality na umiestnenie unimo buniek, ku ktorým budú v 
prípade potreby napojené inžinierske siete. V rozpočte mesta 
sú na tieto práce pripravené 2 milióny Sk. V Trenčíne je 
približne 42 občanov bez prístrešia, z toho 25 s trvalým 
pobytom, alebo posledným pobytom v meste Trenčín. Za-
čiatkom roka 2006 mesto Trenčín otvorilo dočasnú 
nocľaháreň s tridsiatimi lôžkami na prespanie v priestoroch 
bývalej Materskej školy na Osvienčimskej ulici, ktorá sa už 
v tento rok použiť na tento účel použiť nedá, pretože objekt sa 
čoskoro stane centrom seniorov. Podľa slov Ing. Daniely 
Mikolášovej, špecialistky odboru školstva a sociálnych vecí 
Mestského úradu v Trenčíne má mesto Trenčín náhradnú 
alternatívu v priestoroch Mestského hospodárstva a správy 
lesov na Soblahovskej ulici, kde chceme zriadiť nocľaháreň  
pre 30 občanov bez prístrešia. Kapacita miest na prespanie 
kopíruje evidovaný počet bezdomovcov v meste. Ing. Daniela 
Mikolášová konštatovala, že presný počet ľudí bez prístrešia 
sa nedá určiť, pretože niektorí z tých, ktorým sa pomohlo 
počas posledného zimného obdobia mohli zomrieť, alebo odiš-
li do iných miest. Ťažko preto povedať či tu bude nárast alebo 
úbytok. Mesto Trenčín plánuje otvoriť novú dočasnú noc-
ľaháreň okamžite, ako nastanú extrémne silné mrazy, pretože 
priestory budú pripravené, aby sa občania mohli ubytovať. 
Z rozpočtu mesta boli pre chod nocľahárne vyčlenených 300 



 1052 

000 Sk. Na poriadok a prevádzku bude dohliadať mestská 
polícia. 

Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 
Evidovaná nezamestnanosť v Trenčianskom okrese počas 

mesiaca  september 2006 po prvý raz od roku 1990 klesla pod 
tri percentá. Po Bratislave s dvoma percentami je druhou 
najnižšou na Slovensku. Podľa slov riaditeľa Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Ing. Branislava Hor-
níka, nezamestnanosť v Trenčíne dosiahla hranicu, kedy úrad 
eviduje len nezamestnateľných. Od polovice októbra 2006 už 
neevidujú ani čerstvých absolventov škôl. Ing. Branislav Hor-
ník vidí za znížením nezamestnanosti príchod investorov, roz-
voj služieb a podnikov s desiatkami zamestnancov. Mnohí 
z regiónu tiež odchádzajú za prácou do neďalekej Českej 
republiky. Najviac ľudí pracuje v tradičnom strojárskom od-
vetví. Zahraničné firmy, ktoré zamestnávajú stovky pracov-
níkov na jednoduché manuálne práce za nízke mzdy, vytvárajú 
podľa Ing. Branislava Horníka obmenu pracovných pozícii. 
Spoločnosti s počtom nad 1 000 zamestnancov majú vlastnú 
dopravu a ľudí zvážajú za prácou aj 50 kilometrov od domova. 
Trenčín sa tak stáva miestom, kde ľudia za prácou dochádzajú. 
Ďalej treba povedať, že okrem dopravnej infraštruktúry sú 
veľkou výhodou trenčianskeho regiónu tradične vzdelaní ľu-
dia. V súčasnosti mesto Trenčín buduje priemyselnú zónu, v 
ktorej by mali nájsť uplatnenie výhradne ľudia s vyšším vzd-
elaním, produkujúci výrobky s vyššou pridanou hodnotou. 
Podľa trenčianskeho primátora Ing. Branislava Cellera ďalšie 
montážne haly už v regióne nemajú perspektívu. Treba však 
usmerniť stredné školy, aby vzdelávanie zamerali požiadavky 
trhu. Nezamestnanosť klesá v celom Trenčianskom kraji, v 
septembri dosiahla 5,66 %. Po Trenčíne, kde je nezamest-
nanosť 2,96 %, nasleduje Ilava s 3,75 % a Púchov s 4,13 % 
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nezamestnanosťou. Na chvoste kraja je Partizánske s evi-
dovanou nezamestnanosťou 9,08 %.   

Info Trenčín 26.10.2006  
Pomocná evidencia 626/1/06 

 
Občianske združenie Refugium v Trenčíne z finančnej pod-

pory nemeckej biskupskej konferencie zakúpilo nové úžitkové 
vozidlo, malý transportér pre potrebu prevádzky celého zaria-
denia občianskeho združenia, t.j. pre vlastnú činnosť Hospicu 
Milosrdných sestier, Domova dôchodcov JOB, ako aj s mož-
nosťou poskytovať ostatné zdravotnícke a sociálne služby pre 

široký okruh ob-
čanov odkázaných 
na pomoc iných. 
Bližšie o tejto sku-
točnosti informo-
val riaditeľ ob-
čianskeho združe-
nia Refugium Ing. 
Vladimír Chle-
bana – „V mene 
Hospicu Milosrd-
ných sestier bol 

spracovaný projekt a žiadosť o pomoc a podporu, ktorým sme 
oslovili združenie Katolíkov Nemecka – Renovabis. Odpoveď 
nás milo prekvapila, pretože s kladným vyjadrením bol prilo-
žený návrh zmluvy o realizácii predmetného projektu. Až pod-
písaním darovacej zmluvy štatutárov oboch zmluvných strán 
(za Renovabis Martin Lenz, za Refugium Ing. Vladimír 
Chlebana) nadobudla táto zmluva konkrétnu podobu, keď za 
finančný dar bolo zakúpené spomenuté vozidlo. Za túto nezišt-
nú pomoc vyjadrujem poďakovanie  v mene svojom ako aj 
v mene všetkých klientov.“ Pri tejto príležitosti treba zdôraz-
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niť, že významnými podporovateľmi Hospicu Milosrdných 
sestier – prevádzkovateľa o.z. Refugium bola v roku 2006 
Liga proti rakovine, ktorá prispela finančnou čiastkou 100 tis. 
Sk na dovybavenie potrebným zariadením zdravotníckych po-
môcok a Mesto Trenčín, ktoré prispelo finančnou čiastkou               
1,5 mil. Sk na doplatok kúpnej ceny objektu. 

Vlastné poznámky 
 
Problematikou maloletých utečencov a postupmi a opa-

treniami v najlepšom záujme detí sa zaoberala konferencia, 
ktorá sa uskutočnila 27. októbra 2006 v Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Dôvo-
dom stretnutia partnerov - Úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny, jeho Ústredia, cudzineckej polície a neštátnych sub-
jektov venujúcich sa maloletým bez sprievodu bolo podľa ve-
dúceho oddelenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej pre-
vencie Karola Dubčíka, zlepšenie koordinácie, toku infor-
mácií a vybavovania agendy. Ďalším dôvodom konferencie 
bola dostavba Detského domova v Hornom Orechovom, ktorá 
začala na jeseň 2005. Odovzdanie ukončenej stavby bolo 
naplánované na 20. októbra 2006. Momentálne sa už sťahuje 
nábytok a do dvoch týždňov bude domov pripravený prijímať 
nových utečencov. Pôvodná kapacita domova bola šestnásť 
miest, no podľa vedúceho oddelenia sa dalo v predošlých 
priestoroch umiestniť iba dvanásť detí. Posledným dôvodom 
zvolania konferencie bola skutočnosť, že dňom 1. septembra 
2006 sa Detský domov pre maloletých bez sprievodu trvalo 
oddelil od Detského domova v Zlatovciach a získal tak právnu 
subjektivitu. Bolo konštatované, že počet maloletých utečen-
cov má v posledných rokoch klesajúcu tendenciu, no i napriek 
tomu naša krajina je podľa Karola Dubčíka pre utečencov 
stále tranzitnou krajinou a máloktorí z nich u nás hľadajú 
trvalý pobyt. Detský domov slúži na to, aby počas tolero-



 1055 

vaného pobytu boli doriešené všetky okolnosti týkajúce sa 
maloletého. „Maloletý môže mať niekde rodinu, s ktorou sme 
schopní mu zabezpečiť zlúčenie, môže sa chcieť vrátiť do 
vlasti, či hľadať trvalé riešenie na našom území,“ tvrdí a do-
dal, že tolerovaný pobyt trvá od 180 dní do osemnásteho roku 
veku utečenca a počas neho má rovnaké práva ako naše deti. 
Keďže prístavbou sa kapacita zariadenia výrazne zvýšila, je 
nutné aj zvýšenie počtu pracovníkov z pôvodných deväť na 
dvadsaťsedem. „Personálne to ešte nie je dobudované. Súvisí 
to s druhom práce, ktorý si vyžaduje empatiu a nesie so sebou 
aj zdravotné riziká,“ vysvetľuje. I keď všetci maloletí absol-
vujú vstupnú zdravotnú prehliadku, nemôžu sa podľa Karola 
Dubčíka odhaliť všetky choroby, no zatiaľ nemali našťastie 
žiaden prípad prenosu infekcie závažnejšieho charakteru. Po 
rozsiahlej prístavbe priestory pôvodnej budovy zariadenia sú 
určené na karanténu o kapacite osem osôb. V objekte prístav-
by budú umiestnené tri skupiny po desať maloletých, z kto-
rých bude jedna čisto ženská. Prístavbou sa v domove výrazne 
zlepšia aj voľnočasové aktivity, lebo okrem samostatných 
WC, spŕch a kuchynského kúta bude mať každá skupina aj 
svoju spoločenskú miestnosť, keď predtým bola na túto čin-
nosť určená len jedna miestnosť. Okrem toho bude k dispo-
zícii aj veľká spoločenská miestnosť a uvažuje sa aj o kaplnke. 
Jediný domov pre maloletých bez sprievodu na Slovensku po 
prestavbe prichýli až 38 detí. 

Trenčianske noviny 08.11.2006  
 
Dňa 17. novembra 2006 otvoril predseda 

Spoločnosti Downov syndróm na Slovensku 
Ing. Róbert Lezo putovnú výstavu obrazov 
a prác ľudí postihnutých chorobou Downov 
syndróm. Vo svojom príhovore spomenul, že 
„táto výstava začala svoju púť v Prahe a po 

Ing. Róbert Lezo 
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poslednej svojej repríze v Snine dorazila do Trenčína a po nej 
budú nasledovať ďalšie slovenské mestá Piešťany, Bratislava. 
Expozícia výstavy v Trenčíne sprístupnila 140 prác z 1500 pri-
hlásených exponátov. 
Všetky obrazy boli 
krásne a ťažká bola 
úlohu poroty, aby vy-
brala tie najkrajšie. Po-
žiadal o prepáčenie, ak 
neboli niektoré práce 
zverejnené.“ Prestrih-
nutím symbolickej stu-
hy  viceprimátorom 
Mesta Trenčín Ing. 
Antonom Bocom a predsedom Spoločnosti Downov syndróm 
na Slovensku Ing. Róbertom Lezom bola výstava sprístup-
nená. Otvorenie výstavy osviežili v krátkom kultúrnom pro-
grame Monika Velasková, súrodenci Lezovi, deti zo Špe-
ciálnej základnej školy v Trenčíne a súbor Lupienok z Tren-
čianskej Teplej. 

Vlastné poznámky 
 
Benefičný koncert v Trenčíne, ktorý sa uskutočnil dňa             

13. novembra 2006 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky bol poriadaný v jednom z de-
siatich miest na Slovensku, kde sa nachádzajú Hniezda zá-
chrany, alebo je plánované zriadiť Náruč záchrany. Finan-
covanie Náručí  záchrany sa bude zabezpečovať netradične 
a formou z predaja starého papiera a z koncertov. Mottom ce-
lého projektu je „Vymeníme starý papier za nový život“. Na 
koncerte vystúpilo veľa známych osobností a spevákov ako 
Sisa Sklovská, Katka Hasprová, Zuzka Maurery, Mirka Par-
tlová, Maria Eliášová, Tanečné divadlo Mystic a ďalší. Pro-



 1057 

jekt, ktorý je pokračovaním Hniezd záchrany, chce pomôcť 
ženám v krízových situáciách. K dnešnému dňu bolo na 
Slovensku podľa prezidentky občianskeho združenia Šanca 
pre nechcených Anny Ghannamovej vybudovaných desať 
hniezd záchrany - anonymných inkubátorov pre nechcené a 
narodené deti. Za rok existencie zachránili už deväť ľudských 
životov. Novým projektom pod názvom Náruč záchrany bude 
nielen život, ale aj materinskú lásku vybudovaním azylových 
domov pre matky s deťmi.  

Trenčianske noviny 08.11.2006  
 
Medzi Mestom Trenčín a občianskym združením Centrum 

pre rodinu bola  prvá základná zmluva o spolupráci podpísaná 
11. februára 2004. V zmluve bola zapracovaná suma 100 tisíc 
Sk na vstupné náklady na zriadenie ubytovne pre občanov, 
ktorí sa náhle ocitli bez prístrešia. Pod bodom 3) v spomínanej 
zmluve tri sa zmluvné strany dohodli, že občianske združenie 
Centrum pre rodinu sa zaväzuje Mestu Trenčín poskytnúť 
bezplatne k dispozícii 10 miest v zariadení sociálny dom 
Krištof pre potreby zariadenia mesta Trenčín na obdobie 10 
rokov. Od tohto základného dokumentu sa odvíjali všetky fi-
nančné dotácie, ktoré Mesto Trenčín poskytlo občianskemu 
združeniu Centrum pre rodinu resp. sociálnemu domu Krištof. 
Každá dotácia bola poskytnutá na základe Všeobecne záväz-
ného nariadenia Mesta Trenčín o poskytovaní dotácií a prešla 
rokovaním komisie sociálnych vecí pri mestskom zastupi-
teľstve. Ku každej dotácii boli riadne spracované zmluvy, kde 
bolo jasne uvedená adresnosť, komu a na čo sa dotácia dáva, 
ako sa má zúčtovať a podobne. V roku 2004 bolo pre občian-
ske združenie Centrum pre rodinu priznaných vstupných 100 
tisíc Sk, ďalej 250 tisíc Sk na prevádzku sociálneho domu 
Krištof a na prevádzku sociálneho taxíka 80 tisíc Sk. V roku 
2005 na prevádzku sociálneho taxíka 590 tisíc Sk. V roku 
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2006 komisia sociálnych vecí nepriznala nič, pretože ob-
čianske združenie Centrum pre rodinu nepredložilo žiadny 
projekt, týkajúci sa činnosti žiadateľa nároku o dotácie. Podľa 
všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín o poskyto-
vaní dotácií musí byť projekt súčasťou žiadosti o dotáciu. 
Mesto, ešte hradilo v januári 2006 elektrickú energiu za pred-
chádzajúce obdobie vo výške 198 296 Sk. Mesto Trenčín 
navyše v januári 2004 odpredalo občianskemu združeniu Cen-
trum pre rodinu objekt, v ktorom sídli sociálny dom Krištof za 
symbolickú jednu slovenskú korunu. Čuduj sa svete. lebo 
občianske združenie Centrum pre rodinu v súčasnosti už nie je 
majiteľom objektu. Podľa výpisu z katastra nehnuteľností sa 
stala vlastníkom iná fyzická osoba. Stalo sa totiž to, že pred-
chádzajúca štatutárka Oľga Löbbová zobrala úver bez vedo-
mia predstavenstva, spravila záložnú zmluvu na objekt, ale 
úver nesplácala. Nový štatutár Miroslav Ferianc nevedel vy-
dokladovať či finančné prostriedky z úveru boli použité 
v prospech občianskeho združenia Centrum pre rodinu. Čle-
novia sociálnej komisie pri mestskom zastupiteľstve na mimo-
riadnom rokovaní vyzvali štatutára občianskeho združenia 
Centrum pre rodinu, aby vypracoval ozdravný projekt. Na-
priek prísľubu sa nič také neudialo. Za takéhoto skutkového 
stavu by bolo zo strany Mesta Trenčín hazardom, ak by pou-
kázalo finančné prostriedky daňových poplatníkov v prospech 
občianskeho združenia Centrum pre rodinu. Mesto Trenčín 
poskytne akémukoľvek subjektu dotáciu len vtedy, keď je 
v súlade so všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní 
dotácií. V prípade, že občianske združenie Centrum pre rodinu 
prevedie objekt, v ktorom sídli sociálny dom Krištof späť do 
vlastníctva mesta Trenčín za jednu slovenskú korunu, Mesto 
Trenčín prevezme všetky záväzky a bude sociálny dom 
Krištof prevádzkovať. 

Info Trenčín 23.11.2006  
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Pomocná evidencia 657/1/06 
 
Dňa 18. novembra 2006 zavítala do centra sociálnych 

služieb DEMY v Trenčíne návšteva Marka Smita z Holan-
dska, ktorý je špecialistom na pomôcky pre zdravotne postih-
nutých. Okrem toho priviezol klientke centra Katke Savkovej 
špeciálny invalidný vozík. Katka trpí mozgovou obrnou a je 
odkázaná na pomoc najbližších či už doma alebo v zariadení 
sociálnych služieb Demy. Pôvodný vozík, ktorý mala Katka 
už päť rokov, poznamenalo jeho každodenné používanie. 
Okrem toho stal sa podľa Marka Smita nevyhovujúcim, pre-
tože Katka vyrástla a je vo vozíku schúlená a kriví si chrbát. 
Nemôže v ňom dobre sedieť a stabilizáciu jej telíčka zabez-
pečujú už nevhodné upínacie body. V novom vozíku, ktorý jej 
Mark upravil presne na mieru, sa aj podľa jej súhlasnej sig-
nalizácie cítila dobre. „Premenila sa nám na dámu,“ povedal 
Mark, keď po prvýkrát preložili Katku do nového vozíka. 
Okrem vozíka pre Katku priviezol Mark z Holandska aj me-
chanické zdvíhacie zariadenia, dekubitné matrace, vankúše na 
sedenie pre klientov zaria-
denia a ďalšie pomôcky. 
Riaditeľ DEMY Mgr. Ti-
bor Gavenda sa darom po-
tešil a skonštatoval, že vo-
zíkov by sa im zišlo viac. 
„Aspoň štyri pre našich 
imobilných klientov, preto-
že z terajších 25 klientov 
majú až dve tretiny pohybové problémy.“ Využijú aj dve 
zdvíhacie plošiny, pretože doteraz tu vôbec takúto pomôcku 
nemali a pri manipulácii s klientmi sa museli pracovníci spo-
ľahnúť len na vlastné sily. „Je to pre nás ohromná pomoc, u 
nás sú tieto veci dosť drahé. Starnú nám klienti, ale aj 
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personál, a je problém ich prepravovať.“ Zlepšenie očakávajú 
aj od transportného systému, ktorý by chceli vybudovať na 
budúci rok. Už teraz upravujú priestory, rekonštruujú sociálne 
zariadenia a izby, kadiaľ povedie závesný transportný systém. 
Ako povedala koordinátorka Fondu Klaun Ing. Jana Se-
dláčková, po návšteve v DEMY v máji 2006 prisľúbili Holan-
ďania, že sa u nich poobzerajú po veciach, ktoré by deťom 
pomohli. A svoje sľuby splnili. Všetky pomôcky, ktoré Mark 
priviezol, sú darmi holandských spoločností, ktoré spolupra-
cujú s Fondom Dr. Klaun. „Fond za takmer dva roky spolu-
práce rozdal takmer 150 zdravotníckych pomôcok, 40 elektric-
kých skútrov, 58 invalidných vozíkov, 11 špeciálnych bicy-
klov a 37 ďalších pomôcok rôzneho druhu,“ uviedla Ing. Jana 
Sedláčková. 

Trenčianske noviny 29.11.2006 
Pomocná evidencia 696/1/06 

 
Dňa 1. decembra 2006 si pripomenuli klienti Hospicu Milo-

srdných sestier a stacionára JOB, zriadený občianskym zdru-
žením Refugium a veriaci z mestskej časti Trenčín – Kubra 
prvé výročie tohto ojedinelého sociálneho zariadenia v Tren-
číne, ktoré od tohto času začali prijímať prvých klientov. 
Podujatie bolo o to slávnostnejšie, pretože pri tejto ho príle-
žitosti navštívil nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a od-
slúžil ďakovnú svätú omšu. Keďže bolo na začiatok advent-
ného času, pán biskup na začiatku svätej omše posvätil ad-
ventné vence. V slávnostnej homílii konštatoval, že „naše 
stretnutie s Bohom nemôže byť v očakávaní strachu a úzkosti, 
pretože na konci svojej životnej cesty sa stretneme s tým, 
ktorý je našim Otcom a ktorý chce byť našou odmenou. Na 
druhej strane sledujeme, že veľa ľudí nerozmýšľajú, že ich 
život raz skončí a že sa budú za svoj život zodpovedať. Tvá-
rime sa akoby sme mali tu na tejto zemi zostať naveky. Náš 
život je uponáhľaný a nemáme čas sa zastaviť a uvedomiť si 
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túto skutočnosť. Toto zariadenie nie je len miestom, kde sa 
čaká na smrť, ale je aj miestom, kde všetkých čaká na 
stretnutie s Pánom, čo už sa tak 
stalo v 90 prípadoch, kedy naši 
bratia a sestry opustili naše ra-
dy.“ Po záverečnom požehnaní 
poďakoval riaditeľ občianskeho 
združenia Refugia Ing. Vladimír 
Chlebana biskupovi Mons. Vi-
liamovi Judákovi za jeho osobné 
pričinenie o to, aby toto zaria-
denie úspešne plnilo stanovené 
ciele. Na záver potom biskup 
Mons. Viliam Judák spolu so 
správcom Trenčianskej farnosti 
Mgr. Milan Kupčíkom posvätil 
dodávkové vozidlo, ktoré darovalo Združenie Katolíkov 
Nemecka – Renovabis. 

Vlastné poznámky 
 
V nedeľu dňa 3. decembra 2006 sa uskutočnil v Sloven-

skom národnom divadle slávnostný galavečer, na ktorom boli 
vyhlásené výsledky 4. etapy súťaže „Samospráva a Sloven-
sko bez bariér 2005 – 2006“. Tento projekt Samospráva 

a Slovensko bez bariér sa 
uskutočňovali mestá obce a 
župy pod záštitou vysokých 
ústavných činiteľov a európ-
skeho komisára za Sloven-
skú republiku Jána Figeľa. 
Záštitu nad slávnostným Ga-
lavečerom prevzala mini-
sterka práce, sociálnych vecí 



 1062 

a rodiny Slovenskej republiky Viera Tomanová. Ceny súťaže 
boli udeľované v dvoch hlavných kategóriách a to v kategórii 
obec, mesto, samosprávny kraj a v kategórii donor, alebo 
médium. Výsledky hodnotila komisia zložená z členov Správ-
nej rady „Účtu Slo-
vensko bez bariér“ 
a nezávislých odbor-
níkov a udelila nas-
ledovné ocenenia :  
- Hlavnú cenu v ka-

tegórii „obec, 
mesto získalo 
mesto Martin. 
Ďalšie tri ceny 
bez uvedenia po-
radia získalo mes-
to Trenčín, Veľký Krtíš a Prešov.  

- Čestné uznania získali mestá Pezinok, Liptovský Mikuláš, 
Nitra, Partizánske, Levice a Žilinský samosprávny kraj.  

Cenu udelenú mestu Trenčín dňa 3. decembra 2006 v Slo-
venskom národnom divadle prevzal v zastúpení primátora 
predseda prvej základnej organizácie Slovenského zväzu pos-
tihnutých v Trenčíne Pavol Mrákava. Mesto Trenčín prihlá-
silo do tejto súťaže tieto stavebné akcie, ktoré umožnili telesne 
postihnutým občanom ľahší prístup do jednotlivých objektov : 
- bezbariérový prístup občanom do Klientskeho centra Mest-

ského úradu v Trenčíne prostredníctvom osobného úradu; 
- bezbariérový prístup občanom v budove Mestského úradu 

v Trenčíne; 
- bezbariérové WC v budove Mestského úradu v Trenčíne; 
- bezbariérový prístup a osobný výťah pre žiakov v Základnej 
škole Trenčín, Be-zručova ulica; 

bezbariérové WC na Sládkovičovej ulici v Trenčíne 
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- bezbariérový prístup veriacich do kostola sv. Rodiny 
v sídlisku Trenčín – Juh; 

- realizácia troch kruhových objazdov 
s bezbariérovým prístupom občanov; 

- bezbariérový prístup do obchodno-
zábavného centra MAX v Trenčíne; 

- bezbariérový prístup k Infokiosku 
mesta Trenčín; 

- bezbariérová kúpeľňa v Zariadení 
opatrovateľskej  služby v Trenčíne; 

- bezbariérový prístup do verejného 
WC na Sládkovičovej ulici. 
Info Trenčín 07.12.2006  
Pomocná evidencia 702/1/06, 711/1/06 
 
Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila celkovou sumou 

400 tisíc Sk desať chránených dielní zo všetkých regiónov 
Slovenska. Grantový projekt mal za cieľ zvýšiť zamestnanosť 
a sociálne začlenenie zdravotne postihnutých občanov a pod-
poriť verejno-prospešné aktivity v regiónoch. O grant Nadácie 
Slovenskej sporiteľne na rozvoj činnosti chránených dielní, 
ktorý bol vyhlásený v júni 2006 sa uchádzalo 64 subjektov. Na 
základe návrhu nezávislej komisie rozdelila správna rada 
nadácie 400 tisíc Sk medzi desať chránených dielní zo všet-
kých regiónov. O podporu mohli žiadať už existujúce chrá-
nené dielne alebo záujemcovia o zriadenie chráneného praco-
viska či chránenej dielne. Finančná podpora bola určená na 
vybavenie pracovísk potrebným zariadením, na výchovné po-
radenstvo pre vychovávateľov a asistentov, na spoluúčasť pri 
tvorbe zácvikového pracovno–rehabilitačného programu pre 
potenciálnych zamestnancov a na výmenu informácií s ďal-
šími subjektami pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti zdra-
votne postihnutých občanov. Podporu Nadácie Slovenskej 

bezbariérový Infokiosk 
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sporiteľne získali nasledujúce chránené dielne a pracoviská :  
Svitanie – ZPMP Malacky, o. z. (výroba darčekových 
predmetov, kníhviazačstvo, výroba pozdravov z ručného pa-
piera), Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým 
na Slovensku – Chránená dielňa v Humanitnom centre 
v Rusovciach (výroba darčekových predmetov z pálenej hli-
ny, kníhviazačstvo, výroba pozdravov z ručného papiera), KT 
- Design Studio, Holič (výroba a šitie textilných  hračiek), 
Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne (edu-
kačno–rehabilitačné centrum poskytujúce masáže, zábaly, vo-
doliečbu), Liprex, Liptovský Mikuláš (výroba sezónnych 
predmetov), Občianske združenie „Žiarsko“, Slaská (výro-
ba dekoratívnej keramiky a textilných výrobkov), Výroba 
cestovín Pohorelá, Združenie Effeta, Nitra (prevádzka kni-
hárskej dielne), DOZA, výrobné družstvo, Sobrance (šitie 
pracovných odevov) a Občianske združenie Barlička, Pre-
šov (výroba propagačných predmetov). „Verím, že podpora 
chránených dielní Nadáciou Slovenskej sporiteľne prispeje 
k zlepšeniu pracovných podmienok pre zdravotne postihnu-
tých a k ich kvalite života,“ konštatovala riaditeľka úseku 
komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne Danica 
Lacová.   

Vlastné poznámky  
  

V Trenčíne sa zdržovalo približne 42 občanov bez prístre-
šia, z toho 25 s trvalým pobytom, alebo posledným pobytom. 
Mesto plánovalo otvoriť novú dočasnú nocľaháreň okamžite, 
ako nastanú extrémne silné mrazy. S ohľadom na blížiace sa 
vianočné sviatky umožnilo ľudom bez prístrešia uľahčiť tieto 
dni a tak od soboty 23. decembra 2006 otvorilo nocľaháreň 
s kapacitou 30 miest v areáli svojej rozpočtovej organizácie 
Mestské hospodárstvo a správa lesov na Soblahovskej ulici. 
Ľuďom v núdzi boli poskytnuté skladacie lôžka a deky, ktoré 
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poskytol odbor krízového riadenia Obvodného úradu 
v Trenčíne. Prevádzková doba v nocľahárni bude od 19,00 h 
a skončí nasledujúci deň ráno o 7.00 h. Okrem priestorov na 
spanie budú mať muži a ženy k dispozícii jedáleň a oddelené 
WC a sprchy. Priestory prevádzkovalo Mesto Trenčín pros-
tredníctvom svojej organizácie Sociálne služby Mesta Tren-
čín. Bezpečnosť a poriadok v objekte zabezpečovali pracov-
níci mestskej polície. Klienti nocľahárne musia rešpektovať 
zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov. Nemierne 
požívanie alkoholu je aj jediný dôvod, pre ktorý potenciálny 
záujemca nebude do nocľahárne prijatý. Pobyt v nocľahárni je 
bezplatný. Mesto Trenčín ponúkne jeho klientom vždy teplý 
čaj a pečivo, na štedrý deň kapustnicu a koláče. „Nocľaháreň 
bude otvorená podľa počasia minimálne do 2. januára 2007 
a potom vždy počas zimných mesiacov, ak teplota v nočných 
hodinách klesne pod hranicu mínus 5 0 C,“ povedala              
Ing. Daniela Mikolášová, špecialistka Útvaru školstva a so-
ciálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne. Na chod 
nocľahárne Mesto Trenčín vyčlenilo zo svojho rozpočtu 300 
tisíc Sk.  

Vlastné poznámky  
 

Aj tento rok pripravila Verejná knižnica Michala Rešetku 
pre deti z Detského domova Lastovička z Jilemnického ulice 
v Trenčíne kultúrne  posedenie spojené aj s programom pri 
príležitosti príchodu sv. Mikuláša. O ten sa postarali deti zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne, ktoré im zahrali a 
zaspievali. Od pracovníčok knižnice dostali všetky „lastovi-
čiatka“ pekné darčeky a tí najmenší za ne poďakovali zareci-
tovaním básničiek. K obdarúvaniu sa pripojila aj predsedníčka 
Krajskej únie žien v Trenčíne PhDr. Jana Jablonská, ktorá 
deťom priniesla niekoľko vedomostných hier. V závere stret-
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nutia si všetci spoločne zaspievali Tichá noc, svätá noc a 
pustili sa do pripraveného občerstvenia. 

Trenčianske noviny 20.12.2006 
 

Dočasná nocľaháreň, ktorú Mesto Trenčín otvorilo v pred-
večer Štedrého dňa na okraji mesta, zostala zatiaľ takmer 
prázdna. Do piatku v nej prespalo najviac päť bezdomovcov. 
Jeden zo správcov nocľahárne Jozef Kűrty povedal, že sa me-
dzi ľuďmi bez prístrešia asi ešte nerozniesla správa, že ju už 
otvorili v nových priestoroch - v areáli Mestského hospodár-
stva a správy lesov Trenčín, vedľa cesty do obce Soblahov. 
Kapacita zariadenia je 25 miest, otvorené je od pol 8 večer do 
siedmej hodiny rannej. Pred odchodom z nocľahárne dostane 
ubytovaný chlieb s maslom a čaj. V nocľahárni sa nesmie 
fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Podľa Kűrtyho chodia 
sem niektorí premrznutí bezdomovci do nocľahárne už pod 
vplyvom alkoholu, no vyhodia iba tých agresívnych. Na 
poriadok počas noci dohliada aj mestský policajt. „Bezdo-
movci sú väčšinou vďační, že sú v teple. No prekáža im, že 
ich ráno vyháňame,“ uviedol správca. 

Na Štedrý deň mali nocľažníci dostať sľúbenú kapustnicu, 
ale zostalo bez nej, lebo primátor Ing. Branislav Celler ju 
všetku rozdal už počas vianočného obeda pre bezdomovcov na 
Mierovom námestí. Nakoniec si 24. decembra cestu do býva-
lej stolárskej dielne našiel jeden muž. Vo štvrtok večer               
28. decembra prišli ako prví Ivan (49) a jeho družka Viera 
(45). Ivan sa vyjadril, že medzi bezdomovcami sa správa rý-
chlo roznesie a nocľažníkov pribudne. Na ulici je už desať 
rokov, dostal sa tam pre nezhody s matkou a „kriminál“. Noc-
ľaháreň zriadenú v unimobunkách si pochvaľuje. „Je tu spr-
cha, aj prať sa dá. Čo je výhoda, že keď sa túlam po ulici, 
môžem chodiť v čistom.“ Podľa Ivana je súčasné dočasné bý-
vanie lepšie ako to vlani, v bývalej materskej škole na Os-
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vienčimskej ulici, kde sa za ubytovanie navyše platilo. Ivan 
uviedol, že minulú zimu mu vybavili sociálne dávky a hneď 
mu ich zobrali za prespanie v nocľahárni. Správcovi Kűrtymu 
jeden z 24 nocľažníkov z minulej zimy povedal, že tento rok 
určite nepríde, pretože mu zobrali na dávkach deväťtisíc za tri 
mesiace. To vraj mohol mať s kamarátmi kráľovský nájom a 
bez ranného vyhadzovania. K spomínaným dávkam sa vyja-
drila pracovníčka útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. Daniela Mikolášová, keď povedala, že 
im siahali na dávky, ale určite to nebola uvádzaná suma, 
pretože toľko ani nedostávajú. Taktiež o tom všetci vopred ve-
deli, nakoľko podpisovali zmluvy. Tento rok podľa jej slov sa 
za pobyt platiť nebude. Nocľaháreň nebude cez deň otvorená, 
podľa Mikolášovej bude aj túto zimu režim nezmenený. Mesto 
s charitou pripravuje na ďalšiu zimu projekt na vybudovanie 
celoročnej nocľahárne. Tá súčasná bude otvorená vždy počas 
zimných mesiacov, ak teplota v noci klesne pod hranicu - 5 0 
C. Na chod nocľahárne Mesto Trenčín vyčlenilo zo svojho 
rozpočtu 300-tisíc Sk. V Trenčíne je podľa informácií mest-
ského úradu približne 42 občanov bez prístrešia, z toho 25 s 
trvalým pobytom alebo posledným pobytom v krajskom 
meste. 

Trenčianske noviny 10.01.2007  
Pomocná evidencia 3/1/07 
 
Podľa jedinečného patentu biochemika Trenčana Ing. 

Milana Česala pribudne na slovenskom trhu ďalší výrobok s 
názvom Harmony Lady. Prvým bol toaletný papier Hemeroll. 
Princíp patentu spočíval v tom, že na jednu stranu papiera je 
nanesená výrobnou technológiou mikrovrstva z výťažku 
liečivých rastlín, ktoré pomáhajú pri liečbe hemoroidov. „Pou-
žívanie pomáha najmä pri ťažkostiach pri hemoroidoch. Takto 
sa pri každom použití papiera, človek zároveň ošetrí,“ uvádza 
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objaviteľ myšlienky. Ďalší výrobok je založený na zhodnom 
princípe ako predchádzajúci. Uvedie ho na trh zase ďalší 
výrobca. „Tento produkt je určený pre dámy. Povrchová vrst-
va je napustená výťažkom liečivých rastlín. V tomto prípade 
sú použité iné, ako pri prvom produkte. V liečivej vrstve je 
alchemilka žltozelená, má veľmi priaznivé účinky pri liečbe 
vonkajších gynekologických ťažkostí, nechtík, ktorý má ho-
jivé účinky a myší chvost lekársky, ktorý má dezinfekčné 
účinky. Ing. Milana Česala vždy bavilo bádať a objavovať, 
hľadať novátorské riešenia. Svoj prvý patent podal pred dvad-
siatimi rokmi, do dnešného dňa ich má desať. Niektoré sa tý-
kajú priamo oblasti klinickej biochémie, iné pomáhajú v me-
dicíne, ako napríklad liečebný kozmetický prípravok na oše-
trenie hemoroidov. Je založený na prírodnej báze z extraktov 
rastlín – dubovej kôry, nechtíka lekárskeho, myšieho chvosta a 
ďalších. Ďalšie našli svoje využitie aj v kozmetike. Roz-
mýšľal, ako zjednodušiť ošetrovanie hemoroidov. „Napadlo 
mi, že by to bolo zaujímavé vymyslieť aj inú formu a spôsob 
nanášania masti, alebo emulzie, pretože klasický spôsob apli-
kácie prináša určité nepohodlie,“ objasňuje princíp patento-
vého nápadu. Riešenie našiel v nanesení mikrovrstvy liečivých 
rastlín na toaletný papier. „Je to iba iné použitie nosiča pre 
liečivý extrakt z rastlín. Namiesto masti je to papier.“ Pri kaž-
dom použití sa zároveň človek aj ošetruje. Tento nápad si dal 
patentovať pre Slovensko a Česko. Myšlienku ponúkol dvom 
slovenským výrobcom. Doteraz nikto podobný výrobok – lie-
čivý toaletný papier pre široké vrstvy – nevyrába. Podobnou 
technológiou výroby by mohli na našom trhu pribudnúť aj 
ďalšie produkty, napríklad hygienické papierové vreckovky s 
liečivých vrstvami kamiliek či repíka. „Je to už len techno-
logická záležitosť,“ uvádza skromne autor patentu Ing. Milan 
Česal. 

Trenčianske noviny 10.01.2007  



 1069 

Pomocná evidencia 8/1/07 
 
Na detskom oddelení trenčianskej Fakultnej nemocnice 

vládol počas Silvestra na Nový rok pokoj. Hospitalizované 
bolo iba jedno 16-ročné dievča, podľa slov zástupcu primára z 
požitia alkoholu. Na oddelení úrazovej chirurgie neriešili tak-
tiež nič neobvyklé. Ako uviedol primár MUDr. Ján Pavlovič, 
Silvester bol dňom ako každý iný počas víkendu. Mali sme tu 
iba bežné prípady ako opitých, porezaných či padnutých. Je-
diným vážnym prípadom bol poranený 27-ročný muž z 
Trenčianskych Teplíc, ktorému vybuchla v ruke guľová pyro-
technika. Po prevoze do Bratislavy podstúpil plastickú ope-
ráciu, podľa všetkého mu zostanú trvalé následky. Na oddelení 
ARO nemali taktiež žiadne vážnejšie prípady. Podľa primára 
MUDr. Dušana Gašu, jeho oddelenie malo na Silvestra 
príjem troch opitých a nadrogovaných dievčat. 

Trenčianske noviny 10.01.2007  
 



Počasie 
 
Januárové počasie začalo miernom zimou a so snehovou 

nádielkou cca 20 cm, čo stačilo na to, aby sa deti mohli 
vyšantiť a trocha 
aj užiť vianočné 
prázdniny. Lyže 
a sánky, ktoré deti 
dostali pod via-
nočný stromček 
tak nezapadli pra-
chom. Koncom 
druhej dekády me-
siaca januára 2006 
prišlo avizované 
ochladenie su-

chým arktickým vzduchom od sibírskych polí. Konkrétne 
v Trenčíne táto studená vlna prišla 22. januára 2006. Ráno 
o 6,00 hod. teplomer nameral – 0,9 0C. Už o dve hodiny na to, 
teda o 8,00 hod., už bolo nameraných - 3,6 
0C. Na pravé poludnie teplota klesla na 
5,2 0C. O 14,00 hod. teplota klesla na - 6,9 
0C. Celý deň svietilo prekrásne slniečko, 
ale s citeľným chladom. O 18,00 hod. kles-
la teplota na - 12,8 0C a ku chladu sa 
pridal aj studený „severák“ chlad prenikal 
do kostí. Na druhý deň ráno o 6,00 hod. 
23. januára 2006 digitálny teplomer uka-
zoval teplotu - 19,2 0C. No teda bola kosa 
ako hrom. Teda chlad však zaplavil aj okolité štáty Maďarsko, 
Poľsko, Česko, Rakúsko, Nemecko. Podľa meteorológov padli 
päťdesiatročné rekordy, tie storočné však teplotám odolali. Od 
26. januára 2006 nočné teploty troška poľavili len do -15,5 0C 

zimná idylka na briežku pod Juhom 

digitálny teplomer ukazoval –19,2 0C 
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a denné teploty pri krásnej čistej blankytne modrej oblohe 
i niečo nad bodom mrazu. Avšak aj to len v meste. Príroda si 
zimu zachovala v plnej paráde. 

Vlastné poznámky 
 
V silných mrazoch bojovali o život bezdomovci aj v Tren-

číne. Poniže stavidiel stanovala skupina ôsmich ľudí. Krutým 
podmienkam čelili pomocou matracov, diek a perín, ktorými 
mali zvnútra vyložené svoje celtové príbytky. Nohy im počas 
ľadových nocí ohrievali ich verní psi. Štyridsaťpäťročná Tren-
čanka Viera (na fotografii) priznala, že v jej stane visia cen-

cúle. Zima jej však vraj 
nebola. Viera z úsmevom 
dodala, že jej manžel spí 
dokonca bez topánok a 
nohy si vždy vystrčí spod 
periny. Do nocľahárne, 
ktorú pre ľudí bez prís-
trešia v Trenčíne zriadilo 
24. januára 2006 mesto 
odišla iba ona. Ostatní jej 

spolubývajúci ostali pri Váhu. Do tepla sa dokonca nešla 
uchýliť ani 44 - ročná Trenčanka Blanka, ktorá sa vstane tisla 
so svojimi troma deťmi. Najmladší z nich Peter má len 14 ro-
kov. O strechu nad hlavou prišli pred Vianocami. Bezdo-
movec Robo, bývajúci v opustenej trafostanici povedal, že do 
nocľahárne jeho kamaráti nechcú ísť, lebo sú hrdí. Tým, ktorí 
zamrzli, bolo podľa Viery už všetko jedno, a preto spávali 
vonku na snehu. Mestská polícia informovala, že v Trenčíne 
umreli na podchladenie túto zimu už traja ľudia. Podľa bez-
domovcov ich bolo až päť. 

Trenčianske noviny 30.01.2006  
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Mrazy, ktoré 
zaútočili aj na 
naše zemepis-
né šírky a 
dĺžky, prikryli 
vodné plochy a 
toky ľadovou 
vrstvou. Z hla-
diny Váhu sa 
stal prírodný 

korčuliarsky 
areál. Najmä 
medzi dvoma 

mostami v Trenčíne – železničným a cestným bolo možné vi-
dieť už druhý týždeň ľudí ako na korze, čo potvrdzuje aj fo-
tografia. Hasiči však varovali, že prechádzať krížom cez za-
mrznutý Váh je rizikom. Stupeň nebezpečenstva je pri tečúcej 
vode po-
merne vy-
soký. Pri 
brehoch bý-
va vody 
málo, preto 
je možné, 
že je tam 
Váh zamrz-
nutý až po 
dno, ale 
rozhodne to 
nemusí pla-
tiť po celej 
šírke. Vodné diela fungujú, voda tečie pod ľadom a má svoju 
teplotu. Preto v prúdnici, kde je Váh pomerne hlboký, roz-
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hodne nemá ľad takú hrúbku ako pri krajoch. Preto sa vidí ako 
nepochopiteľný hazard, keď si ľudia skracujú cestu cez Váh, 
alebo na ňom športujú. Sú nepoučiteľní. Videl som celú rodi-
nu s dvomi deťmi a kočíkom, ako sa vybrali naprieč Váhom. 
Ako hovorí, pri tečúcej vode je nebezpečenstvo o to väčšie, že 
ak sa pod človekom prepadne ľad, zoberie ho prúd a stiahne 
pod ľad. Šanca na záchranu je tak iba vtedy, ak sa dokáže 
udržať na hladine. V takomto prípade by sme mu vedeli po-
môcť, priplaziť sa k nemu po ľade a vytiahnuť ho, ale v ta-
kejto zime ako panovala v tomto čase by to bolo neprav-
depodobné.  

Trenčianske noviny 06.02.2006  
Pomocná evidencia  

 
Od 13. januára 2006 Trenčíne klesli nočné, ale hlavne den-

né teploty sa začali pohybovať nad nulou, Veľa napadaného 
snehu na strechách budov zmenami teplôt oťažel. Boril ľahké 

konštrukcie a zo šikmých 
striech padal ťažký sneh. Ta-
kýmto problémom sa ne-
vyhla ani budova Mestského 
úradu v Trenčíne. Aby sa 
nestalo niečo nepredvídané 
a nebezpečné tak mesto na 
Mierovom námestí pri mest-
skej veži zamedzilo prístup 
na chodník pod strechou 
ochrannou stuhou. Na Ná-
mestí svätej Anny i na Mie-
rovom námestí, ale aj v iných 
častiach zas majitelia budov 
umiestnili výstražnú tabuľu s 
nápisom Pozor, padá sneh !  

To však nič neriešilo, pretože hrozba visela vo vzduchu. Na 
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bezpečnosť chodcov, ale aj odpratávanie snehu z chodníkov 
dozerá mestská polícia, ktorá môže priestupok riešiť blokovou 
pokutou. So zaujímavou ponukou prišiel horolezec Milan 
Briestenský, ktorý v priebehu odpoludnia 14. januára 2006 
pozhadzoval všetok sneh zo striech mestského úradu. 

Vlastné poznámky 
 
No táto zima nie a nie skončiť. Dňa 5. marca 2006 začalo 

od rána snežiť a trvalo až do neskorých nočných hodín. Na-
padlo asi 10 centimetrov snehu, čo spôsobilo problémy v do-
prave a chodcom na chodníkoch. No v priebehu dňa zo snehu 
stala brečka a ľudia sa brodili viac vo vode ako v snehu. No 
slniečko, ktoré sa dostalo na oblohu spoza oblakov, ukázalo tu 
krajšiu tvár. 

Vlastné poznámky 
  
I keď toto, čo chcem opísať sa nie celkom vzťahuje k mestu 

Trenčín, ale je to skutočnosť, ktorá sa stal v jeho širšom 
regióne. Dňa 9. marca 2006 sa zem triasla vo večerných ho-
dinách 21,14 hod. SEC v Omšení a Trenčianskych Tepliciach. 
Túto skutočnosť potvrdili aj seizmológovia v najbližšej národ-
nej seizmologickej stanici v Smoleniciach. Údaje o intenzite 
zemetrasenia poskytol Geofyzikálny ústav SAV v Bratislave. 
Zo záznamov Národnej siete seizmických staníc vyplýva, že 
podľa predbežných údajov jeho lokálne magnitúdo bolo 2,5. 
Druhý otras bol o 22:58 hod. s lokálnym magnitúdom 1,6 
(seizmológovia používajú na pomenovanie sily otrasov pojem 
magnitúdo). Tí, ktorí ho zažili, situáciu opisujú zhodne. „Za-
triasli sa predmety, cingotali lustre, šálky, pukali múry.“ Za 
hrozivý označovali najmä dunivý zvuk, ktorý otrasy spre-
vádzal. Jeho intenzitu pripisovali preletu ťažkého lietadla, ale-
bo rane „ako z dela“. Mnohí predpokladali, že sa zosunul 
niekde sneh zo strechy, alebo sa preborila strecha. Zeme-
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trasenie v Omšení zanechalo stopy na niektorých domoch. 
Starosta obce Jozef Marček konštatoval, že zemetrasenie bolo 
aj 24 a 25. februára 2006. 

Trenčianske noviny 13.03.2006  
 
Pre oteplenie sa ukončila prevádzka mobilnej ľadovej plo-

chy na Štúrovom námestí v Trenčíne dňa 24. marca 2006. 
Počas sezóny si prišlo zakorčuľovať viac ako 13 tisíc 
návštevníkov. O klzisko sa starali Jozef Gabriel, Miloš Sle-
menský a Miroslav Kurajda z Mestského hospodárstva 
a správy lesov v Trenčíne. Počas trojmesačnej prevádzky kl-
ziska bol najväčší nápor v decembri 2005, keď plochu nav-
štívilo 5.200 korčuliarov, niekedy až 150 denne. Plochu ne-
využívali len rodiny, ale aj celé triedy ako náhradu telesnej 
výchovy. Korčuľovať sa chodil aj jeden 73 - ročný muž. Mo-
bilnú ľadovú plochu s kapacitou pre 60 osôb otvorili 5. de-
cembra 2005. Verejnosti bola k dispozícii zdarma denne od 
10:00 do 21:00. Prevádzka a údržba mobilnej ľadovej plochy 
stála minulú sezónu približne 500 tisíc Sk. 

Info Trenčín 30.03.2006 
Pomocná evidencia 167/1/06 
 
Aj keď pranostika počasia na máj hovorí, že „studený máj 

v stodole raj“, tento rok 
sme si počas mája tej daž-
ďa a zimy  však užili neú-
rekom. Všetci záhradkári 
si posadili priesady, ale 
stále to nič nerástlo, lebo 
teploty v noci boli pomer-
ne nízke. Dažde umožnili 
rozmnoženiu slimákov - 
slizákov, ktoré tunajší zá-
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hradkári nazývajú bezdomovci, lebo nemajú ulity. Pár dní 
hneď zo začiatku mesiaca ako pekné a teplé s dennými te-
plotami okolo 26  C, ale záver mesiaca znamenal návrat 
mimoriadne chladného počasia  s nočnými teplotami okolo 
bodu mrazu a snehovou metelicou v noci z 30. na 31. mája 
2006 navodil v horskom prostredí vo výškach nad 1300 me-
trov doslova zimnú náladu. Na Krížnej vo Veľkej Fatre a v 
ďalších lokalitách je až do 5 centimetrov snehu. Na túto ročnú 
dobu veľmi chladné počasie zapríčiní pravdepodobne zničenie 
znášok vtákov hniezdiacich v polohách nad 1200 až 1300 
metrov. Extrémne chladné počasie uštedrilo prírode už tretí 
rok za sebou, najmä však operencom, zdrvujúci úder. Malé 
holiatka ľabtušiek, škovránkov a vrchárok, ktoré hniezdia na 
zemi, sú vo väčšine prípadov „odsúdené“ na smrť vyhlado-
vaním, prípadne podchladením. Samičky týchto vtáčích dru-
hov svoje potomstvo zahrievajú, avšak samčeky nenájdu dos-
tatok potravy pre svoje potomstvo. A tak už tretí rok vo vy-
sokohorskom prostredí budú u týchto operencov veľmi nízke 
prírastky. Charakter počasia koncom mája a v prvej dekáde 
júna rozhodujúcou mierou vplýva na úspešnosť vyvádzania 
mláďat vtákov. Ak v tomto období prevláda daždivé a chladné 
počasie, vtáčie holíčatá sa zmočia, podchladia a podstatne niž-
šie percento z nich prežije než za teplejšieho počasia. Najviac 
sú postihnuté operence nekŕmivých vtákov, ktorých mláďatá 
ihneď po vyliahnutí opúšťajú hniezdo a pod dozorom matky 
alebo obidvoch rodičov si samé obstarávajú poživeň. K ta-
kýmto operencom patria napríklad tetrovy hlucháne, tetrovy 
hoľniaky, jariabky lesné a sluky lesné, dodal Saniga. Pove-
ternostná situácia počiatkom júna rozhoduje aj o úspešnosti 
prežívania prírastkov u cicavcov, ktoré prichádzajú na svet 
práve v tomto období. Mláďatá jeleníc, sŕn, ale obzvlášť kam-
zíkov nemajú tento rok dobré vyhliadky na prežitie. Príroda 
síce „naprogramovala“ príchod týchto zvierat na svet do 

o
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klimaticky najvhodnejšieho obdobia, avšak vrtochy počasia 
v prvej dekáde júna môžu zapríčiniť veľké straty na potomstve 
obzvlášť kriticky ohrozeného kamzíka. 

tasr.sk 31.05.2006
 
Aj napriek tomu, že 8. jún každoročne je známy príznačný 

nositeľom mena Medard, ktorý je známy aj letným monsúnom 
v podobe dažďov, tak tento rok si túto mokrú časť vybral 
vopred, teda počas celého mesiaca mája 2006, kedy stále 
pršalo a bolo chladno. Niektoré časti Slovenska vytápalo, 
hlavne na východe. Ale vráťme sa k druhej dekáde mesiaca 
júna 2006. V tomto období počasie ukázalo svoju krajšiu tvár 
a denne teploty sa pomaly šplhali k tropickým teplotám. 
Ranné teploty boli spočiatku okolo 12 až 14 o C, ale ku koncu 
mesiaca dosahovali hodnoty 16 – 22 o C. Vysoké teploty lákali 
ľudí do prírody, ale predovšetkým k vode, teda plaváreň, alebo 
na breh Váhu. Priaznivé počasie využili školáci so svojimi 
učiteľmi na absolvovanie výletov za poznaním bližšieho 
a vzdialenejšieho okolia. Takto aj mesto Trenčín s hradom 
bolo miestom častých návštev. 

Vlastné poznámky 
 

Tohoročný júl bol mimoriadne horúci 
a suchý. V presne v jeho polovici spoje-
ný s čiastočným ochladením a dažďo-
vými prehánkami. Trenčín bol ušetrený 
od dažďa i keď ťažké chmáry v silnom 
vetre ho obchádzali. Preto aj festival 
Bažant Pohoda 2006 nezaznamenal 
svoju mokrú variantu. Po tomto pre-
chodnom ochladení teploty opäť vystú-
pili do svojich tropických hodnôt. Naj-
vyššie denné teploty však sužovali nielen 
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Slovensko (Žilina zaznamenala 20. júla teplotu 32,50 C, čo je 
najvyššia teplota na tejto meteorologickej stanici rekord pre 
20. júl od začiatku merania), ale  vysoké teploty padali aj v 
Čechách a na Morave, rekordy tam padli v Olomouckom a 
Plzenskom kraji, keď v Plzni namerali 36,80 C, čo bolo o dva 
stupne viac, ako doterajší rekord a v Prahe  namerali 34,40 C, 
čo je o osem desatín stupňa menej, ako historické maximum. 
Horúčavy boli aj v ďalších európskych krajinách, keď v ne-
meckom Hamburgu namerali okolo 360 C, v Londýne 370 C, v 
Madride, Miláne, Frankfurte a Berlíne 35 0 C. Maximálne 
teploty na hranici historických rekordov prinútili u väčšiny 
zamestnávateľov prispôsobiť skorší nástup do práce, aby tak 
brali ohľad na zamestnancov, najmä ak pracujú v priestoroch 
bez klimatizácie. Odborníci vyzývali ľudí, aby veľa pili, 
najmä vodu a minerálky, zároveň upozorňovali na nesprávne 
návyky zaháňať smäd pivom a sladkými nápojmi. 

www.smesk 21.07.2006 
 
Tohoročná dlhá jeseň s krásnym slnečným počasím bola 

rajom pre záhradkárov, lebo sa mohli pohodlne venovať 
svojím prácam a pripraviť záhradu na zimu. Krásne slnečné 
počasie však prialo aj turistom, aby mohli bez problémov zájsť 
do prírody a sledovať jej farebnú premenu. Snáď jediným 
nedostatkom bolo veľmi málo spadnutej vlahy.  

Vlastné poznámky 
 
V sobotu dňa 28. októbra 2006 nás definitívne opustilo ba-

bie leto, keď pekné a teplé slnečné počasie sprevádzalo zá-
hradkárov pri ich posledných prácach, ktoré im zostali. Pred-
poveď meteorológom vyšla, keď trocha viac sa ochladilo, cez 
noc propagačne pršalo, ale nad ránom to prestalo. Dokonca 
pred obedom aj slniečko zasvietilo. Veľa ľudí tento čas vyu-
žilo na prípravu hrobov na cintoríne pred nastávajúcimi 

cha 
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sviatkami. Avšak ve-
ľa ľudí prekvapila 
náhle prichádzajúca 
búrka s dažďom 

a s ochladením. 
Ochladenie pokračo-
valo aj v pondelok 
30. októbra 2006 so 
silným vetrom, ktorý 
spôsobil v niektorých 
mestách Slovenska 

pozhadzované škridle, polámané stromy, ba dokonca 
v Michalovciach aj tragickú smrť ženy, na ktorú padol 
trojmetrový hranol zo strechy, kde zateplovali obvodové múry 
domu. Chlad bolo cítiť i na denných teplotách, ktoré 
nevystúpili nad 10 0C. Vo večerných hodinách digitálny 
teplomer naznačoval znižovanie dennej teploty, ktorá o 6,00 
hodine rannej v utorok dňa 31. októbra 2006 mala hodnotu  -
1,3 0C, čo potvrdil aj digitálny teplomer. Keďže bolo úplne 
krásne blankytné modré nebo, slniečko cez deň dvihlo denné 
teploty až na 15 0C. Studená noc spojená s mrazom však po 
sebe zanechala stopy v podobe zamrznutých kvetín na 
záhradách, balkónoch i na hroboch. 

Vpád studeného 
vzduchu do nášho kra-
ja z arktických zeme-
pisných šírok pokračo-
val aj v prvých dňoch 
mesiaca novembra 
2006, keď bol spojený 
najprv akýmsi propa-
gačným snežením, 
akoby pocukrovaním 
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prírody, ale neskôr, hlavne severných oblastiach, aj s po-
riadnou snehovou nádielkou. Je len samozrejmé, že radosť so 
zmenou počasia mali deti, ktoré povyťahovali sánky a lyže. 
Tak trocha skorý príchod zimy nikto nečakal, najmä keď 
značná časť motoristov nemala prehodené letné gumy za 
zimné a pri jazdách boli častou príčinou dopravných nehôd. 
Horské prechody Donovaly, Čertovica, Šturec v dôsledku 
zmeny poveternostných pomerov mali zaťažkávajúcu skúšku, 
hlavne s kamiónovou dopravou. Až do odvolania bol vydaný 
zákaz prejazdu kamiónov dlhších viac ako 10 metrov, aby sa 
predišlo dopravným kolapsu a haváriam. Cesty po daždi a sne-
žení cez noc zamrzli i v nížinách a vytvárali nebezpečnú po-
ľadovicu. Táto studená vlna počasia katastrofálne zachytila 
Nemecko, kde v stredu 1. novembra 2006 vyčíňal orkán na 
mori i na pevnine a živel hnal vodu Severného mora na 
pevninu a záplavami ohrozoval aj najväčší nemecký prístav 
Hamburg. Na druhý deň 2. novembra 2006 vystriedal dážď 

sneh a mráz a viaceré 
spolkové štáty hlásili 
dopravný kolaps pre 
poľadovicu. Spolko-
vý štát Bavorsko úpl-
ne uzavrelo diaľnice 
A9 a A93 smerom na 
juh krajiny. V Ra-
kúsku v horských 
oblastiach napadlo až 
40 centimetrov snehu 

a na moste v Linci sa zrazilo 23 áut, z toho dvaja ľudia sa 
ťažko zranili. Lokálne záplavy spôsobené búrkami a silným 
vetrom postihli aj sever Poľska. V stredu 1. novembra 2006 
večer sa v rozbúrenom Baltskom mori medzi švédskymi 
ostrovmi Gotland a Ăland potopila švédska nákladná loď, 
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pričom zomreli dvaja námorníci. Dvanásť zachránených ná-
morníkov bolo podchladených a utrpeli zranenia. S príchodom 
skorej zimy som si spomenul na príhodu zo začiatku 
septembra 2006, keď som sa zastavil pri ľuďoch chystajúcich 
drevo na zimu v Nízkych Tatrách. Po pozdravení mi odvetili, 
že chystajú zimu na drevo, lebo tá bude tuhá a dlhá. 

Vlastné poznámky 
 

Celé Slovensko aj občania 
mesta Trenčín so zúfalosťou 
čakali, že Vianočné sviatky 
prinesú očakávanú nádielku 
snehu, ale nič sa nedialo. 
Nočné teploty neboli vyššie 
ako 3 o C a denné teploty sa 
šplhali k 10 o C. Až z prvého 
dňa vianočného na Štefana 

trocha sniežikom poprášilo prírodu, ale to bolo všetko. Darmo 
všetci svoje oči upierali k nebesiam, aby sa príroda zmilovala 
a poslala ďalšiu snehovú nádielku, všetko to bolo darmo. Až 
do príchodu Nového roka prevládalo sychravé zimné počasie, 
vyplnené hmlami a dažďom. 

Deti mali najväčšiu radosť zo snehu. Pomaly ako v Afrike. 

Vlastné poznámky  
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História – nové poznatky 
 

Mgr. R. Kaščáková : Rímsky nápis – rodný list Trenčína 

História Trenčína siaha ďaleko do minulosti až do obdobia 
paleolitu, o čom svedčia vykopávky asi spred 200 000 rokov. 
Prvé písomné dôkazy o existencii Trenčína však nachádzame 
až v diele „Geografia“ od grécko-rímskeho polyhistora Klau-
dia Ptolemaia (90 –168 n. l.). V tomto diele je uvedené prvé 
pomenovanie Trenčína, ako „Leukaristos“, ľud ho poznal aj 
pod názvom „Laugaricio“, či „Leugaricio“. Správnosť názvu 
potvrdzuje známy rímsky nápis vytesaný na hradnej skale, 
ktorý vznikol počas vojen Rimanov s germánskymi kmeňmi. 

Jeho existencia radí Trenčín do exkluzívnej skupiny európ-
skych miest s antickou minulosťou. V šesťdesiatych rokoch 
druhého storočia, za vlády cisára Marca Aurelia vypukli na 
dunajských hraniciach ničivé a dlhotrvajúce boje, známe ako 
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markomanské vojny. Hlavnými protivníkmi Rimanov boli 
Markomani a Kvádi, ale do bojov sa zapojili aj ďalšie kmene. 
V roku 170 zaútočili spoločne na severopanónske hranice, 
prelomili opevnenia, vyplienili Panóniu a vtrhli až do severnej 
Itálie. Rimanom sa s vypätím síl podarilo odvrátiť hroziacu 
katastrofu, a po urputných bojoch vytlačili útočníkov zo svoj-
ho územia. V nasledujúcich rokoch podnikli proti zadunaj-
ským Germánom viaceré trestné výpravy, ale ani tak sa im ne-
podarilo úplne odvrátiť nebezpečenstvo ďalších vpádov. Po 
krátkom mieri vypukol na Dunaji v roku 177 konflikt s novou 
silou. Rimania opätovne získali prevahu až po ťažkých bojoch. 
Rozsiahlou ofenzívou roku 179, ktorú viedol sám cisár Mar-
cus Aurelius spolu so synom Commodom ako spolu cisárom, 
sa rozhodol úplne zlomiť ich odpor. Nechal tu rozmiestniť 
početné jednotky s celkovou silou do 40 000 mužov, ktoré tu i 
prezimovali. Práve do tohto obdobia na prelom rokov 
179/180, sa datuje oslavný nápis na trenčianskej hradnej skale. 
Jeho doslovný preklad (doplnený o meno legáta) znie :  
 „Na víťazstvo cisárov, vojsko, ktoré leží v Laugariciu, 855 
vojakov 2. légie (Marcus Valerius Maxim)ianus, legát 2. lé-
gie Pomocnej dal vyhotoviť.“ 
Viete, že : Meno veliteľa, ktorý nechal vytesať nápis do skaly, 
bolo dlhý čas neznáme. Pomohol ho odhaliť až objav pod-
stavca sochy s oslavným textom, ktorý sa našiel zamurovaný 
v byzantskej pevnosti v Zane (antická Diana Veteranorum) 
vo východnom Alžírsku. Sochu tam dali z vďačnosti postaviť 
občania mesta Diana Veteranorum Marcovi Valeriovi Ma-
ximianovi. Text, podrobne opisujúci kariéru tohto bez-
pochyby výnimočného muža, poskytol zároveň veľmi cenné 
údaje na osvetlenie viacerých udalostí, ktoré sa odohrali počas 
markomanských vojen a počas zimy r.179 aj v priestore dneš-
ného Trenčína.       
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Marcus Valerius Maximianus - nepochybne jeden z naj-
skúsenejších a najúspešnejších rímskych dôstojníkov. Pre-
zimovanie na čele špeciálneho oddielu v Laugariciu, na mies-
te hlboko v nepriateľskom území, vzdialenom viac než  120 
km od rímskych hraníc, bolo napriek tomu zrejme jedným 
z najriskantnejších činov v jeho živote. Strategicky výhodná 
poloha pri trenčianskej hradnej skale v údolí Váhu, na se-
vernom okraji kvádskeho kmeňového územia v blízkosti hor-
ských priesmykov, zohrala kľúčovú úlohu pri voľbe táboriska 
pre jednu z vybraných jednotiek, ktoré mali uskutočniť 
vojnové operácie rozsiahleho operačného plánu cisára Mar-
ca Aurelia, ktorého cieľom bola definitívna porážka a úplné 
pokorenie vzpurných a nebezpečných Germánov.  

Marcus Aurelius - „filozof na tróne“, cisár, ktorému doba 
poskytla iba málo kľudu. Chcel byť filozofom a žiť v mieri, 
ale politická situácia a neustále nájazdy susedov ho prinútili 
väčšinu svojej vlády stráviť v boji a vojnách. Ako cisár 
prejavoval svoje vysoké ľudské kvality: dokonalé seba-
ovládanie, miernosť, pochopenie pre druhých, spravodlivosť, 
ochotu prijať názory ostatných. Markova smrť r. 180 bola vo 
vojenskom tábore vo Vindobone (pri dnešnej Viedni) prijatá 
so všeobecným smútkom. Historik Héródiános (3. storočie) 
napísal : “Akonáhle sa rozšírila správa, že Marcus zomrel, 
zachvátil smútok celé prítomné vojsko, tak isto aj široké 
vrstvy ľudu. Všetci ho takmer jednohlasne chválili. Jedni ho 
nazývali dobrým otcom, druhí spravodlivým cisárom, rode-
ným vodcom, iní múdrym a poriadkumilovným panovníkom a 
nikto neklamal.“  Marcus sa v r. 145 oženil s dcérou svojho ot-
čima, cisára Antónia Pia, Faustinou mladšou. Narodilo sa im 
13 detí, ale len 5 sa dožilo dospelosti – 4 dcéry a budúci 
smutne preslávený nástupca Aurelia Commodus, ktorý sa už 
v roku 177 ako šestnásťročný stal otcovým spoluvládcom. Bol 
jeho pravým opakom. Zneužíval cisársky titul, mal absolu-
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tistické tendencie. Vystupoval ako gladiátor pri cirkusových 
hrách v aréne, bol nemravný a krutý. Svoju sestru Lucillu 
poslal do vyhnanstva, kde ju nechal otráviť. Po Commodovej 
smrti uvalil na neho senát kliatbu. Marcus Aurelius však 
údajne pri okupácii týchto oblastí zamýšľal zriadiť i dve nové 
provincie Marcomanniu a Sarmatiu. Uskutočnenie tohto plánu 
mu však prekazila predčasná smrť. Po náhlom skone svojho 
otca jeho nástupca Commodus ešte krátko pokračoval vo 
vojnových operáciách, ale napokon v roku 180 ukončil 
dlhotrvajúce vojny a uzavrel so zadunajskými kmeňmi mier. 
Rímske jednotky potom opustili markomanské a kvádske 
vnútrozemie a stiahli sa opäť na dunajské hranice (Limes 
Romanus)  
Viete, že : Bronzový medailón Faustiny mladšej, manželky 
rímskeho cisára Marca Aurelia, možno zaradiť medzi naj-
vzácnejšie svetové antické pamiatky, ktoré nám Rimania za-
nechali. Datovaný je do roku 169. Má hmotnosť 48,70 g a 
priemer 39 mm a v súčasnosti je uložený v numizmatickej 
zbierke Slovenského národného múzea v Bratislave. 

Info Trenčín 19.01.2006  
Pomocná evidencia 27/1/06 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Matúš Čák trenčiansky – drži-
teľ hradu, 1. časť 

 
Uhorský šľachtický rod Čákovcov (Chak, Chaak) pochádzal 

z oblasti Ostrihomu a vlastnil celý rad panstiev na Slovensku, 
najmä v okolí Trenčína. Z rozvetvenej rodiny bol najznámejší 
a najvplyvnejší Matúš Čák Trenčiansky. Za pomoc pri oslobo-
dení Bratislavy dostal od kráľa Ondreja 3. hodnosť správcu 
kráľovských stajní a bratislavského župana. Okolo roku 1300 
patril medzi najbohatších veľmožov v Uhorsku. Niektoré ma-
jetky zdedil, niektoré získal sám. Cudzie majetky zaberal 
zväčša neoprávnene, používal intrigy, zastrašovanie a násilie. 
Šikovne využíval najskôr priazeň kráľa Ondreja 3. Avšak aj 
po jeho smrti - rok po prvom jubilejnom roku, t.j.v roku 1301, 
kedy nastal vážny boj o oslabený uhorský trón, sa Matúš rý-
chlo zorientoval a šikovne získaval výhody najmä pre seba. 
Nový kráľ, Karol Róbert Anjou ho dokonca v roku 1308 vy-
menoval za kráľovského taverníka a neskôr za jedného z troch 
kráľovských palatínov. Neskôr to oľutoval, lebo moc a vplyv 
Matúša Čáka prerástli nad únosné medze. V 14 župách, ktoré 
ovládal, vládol nezávisle, bez ohľadu na záujmy kráľa. Karol 
Róbert poslal na Matúša vojsko a zbavil ho hodnosti kráľov-
ského taverníka. Ďalším tŕňom v oku boli aj iní vplyvní oli-
garchovia - východoslovenskí Omodejovci. Do známej bitky 
pri Rozhanovciach poslal kráľ proti nim silné vojsko. Matúš 
Čák pomohol Omodejovcom vyslaním 1700 svojich vojakov. 
Karol Róbert však napriek tomu tento boj so spupnými veľ-
možmi vyhral.  Ich moc sa oslabila, no Matúš Čák aj napriek 
tomu naďalej ovládal veľké územie. Karol Róbert musel proti 
nemu bojovať postupným dobýjaním jeho hradov, čo však išlo 
veľmi pomaly. Predpokladá sa, že v období Matúša Čáka žilo 
v trenčianskom podhradí viacero vrstiev obyvateľov rozlič-
ného pôvodu, medzi ktorými prevažovalo pôvodné slovanské 
obyvateľstvo. Cudzí hostia – zväčša nemeckí - však vlastnili 
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v Trenčíne mnohé majetky a pravdepodobne mali vplyv aj na 
zriadenie mestského charakteru Trenčína, ako tomu bolo 
aj v iných mestách na Slovensku. Je isté, že život osady vždy 
závisel od župného sídla – hradu. Rešpektovali sa staré zvy-
kové práva, ba dokonca už v tom čase možno existovali aj 
niektoré výsady pre mešťanov. V búrlivých časoch spupného 
Matúša Čáka sa ale na práva mešťanov či hostí určite veľmi 
nehľadelo - museli sa podriaďovať a slúžiť jeho vojenskej 
svojvôli. Na druhej strane, prítomnosť kráľovského župana 
(nezabúdajme, že Matúš Čák bol za kráľa Ondreja 3. bra-
tislavským županom a hlavným kráľovským koniarnikom a za 
Karola Róberta to dotiahol dokonca na kráľovského palatína) 
a posádky na hrade vytvárali dobré podmienky pre odbyt 
remeselníckych výrobkov  tejto trhovej osady. Matúš Čák tiež 
podporoval zakladanie nových osád a kolonizovanie starších 
slovenských osád nemeckými kolonistami. A práve od Matúša 
Čáka boli mestu Trenčín zrejme udelené vôbec prvé mestské 
výsady. Naozajstný mestský život sa tu však začal rozvíjať až 
po ukončení feudálnej anarchie v Uhorsku. Po smrti Matúša 
Čáka (1321) Trenčín obsadili vojská kráľa Karola Róberta 
z Anjou a mesto bolo vypálené v bojoch medzi nimi a Ma-
túšovými stúpencami. Ak aj dovtedy existovali nejaké mestské 
výsady, boli zničené.  V povedomí kráľa pretrvávala predstava 
Trenčína ako najvážnejšieho centra odporu proti jeho vláde, 
preto Trenčania získali mestské výsady prakticky až za vlády 
jeho syna, Ľudovíta 1.  

Info Trenčín 30.03.2006  
Pomocná evidencia 167/1/06 
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Insígnie Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja : 

Polovične štiepený a delený štít : 
- v prvom, striebornom poli zo zlatej, 

zafírmi zdobenej koruny, vyrastajúci 
červený obrátený jeleň v zlatej zbro-
ji; 

- v druhom červenom poli na zlatej, 
perlami zdobenej korune stojaci zla-
tý orol v striebornej zbroji; 

- v treťom modrom poli strieborná ha-
lapartňa na zlatej, z dolného okraja štítu vyrastajúcej ruko-
väti, preloženej strieborným položeným lukom so zlatou 
tetivou. 

 
Vlajka Trenčianskeho samosprávneho kraja   

Vlajka Trenčianskeho samosprávneho kraja je rozdelená na 
štyri pozdĺžne pruhy, kde vrchný a spodný pruh modrej farby 

tvoria spolu 1/3 z celko-
vej šírky vlajky a vnú-
torné dva pruhy – biely 
a červený, tvoria spolu 
zvyšné 2/3 z celkovej 
šírky vlajky. Pomer strán 
vlajky je 2:3 . Základom 
kompozície je červeno-
biela vlajka Trenčína sí-
delného mesta samo-
správneho kraja, doplne-

ná o modrú dominantnú farbu z erbu historickej Nitrianskej 
stolice. 

Vlajku Trenčianskeho samosprávneho kraja používa Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a zastupiteľstvo Trenčian-
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skeho samosprávneho kraja pri slávnostných a oficiálnych prí-
ležitostiach krajského charakteru, prípadne štátneho cha-
rakteru. 

Vlajka Trenčianskeho samosprávneho kraja sa vztyčuje zá-
sadne na vlajkový stožiar. Vlajka Trenčianskeho samospráv-
neho kraja sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní 
sa nesmie dotýkať zeme. Vztyčovanie vlajky Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na stožiar sa vykonáva pomocou lanka. 

Ak sa spolu s vlajkou Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa 
v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiest-
nená z čelného pohľadu vľavo. 

Podľa vlajky Trenčianskeho samosprávneho kraja je tvo-
rená zástava Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zástava 
Trenčianskeho samosprávneho kraja nemusí dodržať stano-
vený pomer strán a je vždy pevne pripojená k žrdi alebo prieč-
nemu rahnu. 

Trenčianskeho samosprávneho kraja môže používať aj ďal-
šie druhy zástav : 
a) znaková zástava Trenčianskeho samosprávneho kraja – 
predstavuje zástavu, na ktorej je premietnutý obsah erbu bez 
štítu 
b) krátka zástava Trenčianskeho samosprávneho kraja – pred-
stavuje obdĺžnu zástavu, ktorá je dlhšou stranou pripevnená 
k žrdi 
c) koruhva vo farbách Trenčianskeho samosprávneho kraja – 
predstavuje zvislú zástavu Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja upevnenú na kratšie priečne rahno 
d) kombinovaná koruhva – predstavuje spojenie koruhvy 
a znakovej zástavy. 
Vlajka alebo zástava Trenčianskeho samosprávneho kraja sú 
trvale umiestnené na budove Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v Trenčíne. 
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Pečať 
Pečať Trenčianskeho samosprávneho kraja tvorí erb Tren-
čianskeho samosprávneho kraja s kruhopisom Trenčiansky 

samosprávny kraj. Z pečate Trenčianskeho 
samosprávneho kraja možno utvoriť okrúhle 
pečatidlo s erbom Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a kruhopisom napríklad Kraj – 
Trenčiansky, Zastupiteľstvo samospráv-
neho kraja, Predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Krajské pečiatky sa používajú v prípadoch, 
keď nie je predpísané použitie okrúhlej pečiatky so štátnym 
znakom Slovenskej republiky, na rozhodnutia alebo 
osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnené 
samosprávneho kraja Trenčín
 
Symboly predsedu 
Symbolmi predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja sú : 
1. Insígnie Trenčianskeho samosprávneho kraja tvorí reťaz 

vyhotovené zo zlatého tombaku, zložená z 18 medailónov – 
9erbov okresných miest, 3 osobnosti, 6 kultúrnych a histo-
rických pamiatok – z ktorých deväť je v tvare kruhu 
striedavo rozmiestnených s ďalšími deviatimi v tvare šesť-
uholníkov, znázorňujúcich významné osobnosti a historické 
pamiatky kraja. Reťaz je zakončená uprostred samostatným 
krajským erbom umiestnených v šesťuholníkovej medaile. 
Krajské insígnie používa predseda kraja alebo krajským 
zastupiteľstvom schválení poslanci pri slávnostných prí-
ležitostiach, slávnostných zasadnutiach krajského zastu-
piteľstva, oficiálnych návštevách, obradoch a podobne. 

2. Štandarda predsedu samosprávneho kraja predstavuje biely 
kosoštvorec, na ktorom je umiestnený krajský erb bez štítu 
a červeno-modrý lem, ktorý vychádza červenou farbou z 
horného rohu štandardy od žrde. Štandarda predsedu sa 
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používa pri slávnostných príležitostiach na vyjadrenie sym-
bolu funkcie predsedu samosprávneho kraja, prípadne aj na 
označenie jeho sídla 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  „Skalka nad Váhom – náš histo-
rický klenot“ 

Na pamiatku pustovníkov sv. Svorada - Andreja a Beňadika 
založil na Skalke v roku 1224 nitriansky biskup Jakub 1. bene-
diktínske opátstvo. Pri jaskyni, kde bol zavraždený sv. Be-
ňadik, dal vystavať kláštor a na skale, z ktorej bolo jeho telo 
zhodené do Váhu.  

Legenda o sv. Svoradovi a Beňadikovi („Život svätých 
pustovníkov Svorada – vyznavača a Benedikta – muče-
níka“ od päťkostolného biskupa Maurusa z polovice 11. 
storočia)  je najstaršou zachovanou legendou na Slovensku. 
Väčšia časť legendy je venovaná sv. Svoradovi. Poukazuje na 
jeho mučeníctvo, neobyčajné sebazapieranie a trýznenie tela, 
na úžasnú skrúšenosť srdca. V pustovníckej samote na Skalke  
pre posilnenie svojho duchovného života často zachovával 
pôst. V čase veľkého 40 dňového pôstu sa vraj uspokojil len 
so 40 orechmi. Venoval sa modlitbám, vyučoval okolitý ľud, 
obrábal pôdu a chodil pracovať do lesa. Raz, keď pri rúbaní 
dreva v hore zoslabnutý zamdlel, pristúpil k nemu krásny 
mládenec - na pohľad ako anjel, a naložiac ho na vozík, za-
viezol ho do jeho jaskyne.  

Po celodennej ťažkej robote ukladal sa Svorad na odpo-
činok do dubového vydlabaného kláta, ktorý ohradil tŕním. 
Okrem toho si dal na hlavu drevenú korunu, na ktorú zo šty-
roch strán zavesil ťažké kamene, takže keď sa ospalá hlava 
naklonila na ktorúkoľvek stranu, udrela sa o kameň a Svorad 
sa hneď prebral. Krátko pred smrťou odišiel Svorad do zo-
borského kláštora. V posledných chvíľach života požiadal prí-
tomných mníchov, aby ho – až skoná, nevyzliekli z rúcha, 
kým nepríde opát Filip. Až vtedy sa ukázalo jeho mučeníctvo. 
Na vyzlečenom tele našli železnú reťaz hlboko vrastenú do 
mäsa. Keď ju chceli stiahnuť, bolo silne počuť zvuk pras-
kajúcich rebier. Sv. Svorad – Ondrej bol pôvodom Poliak, 
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narodil sa okolo roku 980. Pochádzal z Opatovca na Visle. 
Tradícia v dedine Tropie nad Dunajcom (okres Nowy Sacz) 
neďaleko poľsko-slovenskej hranice zaznamenáva, že Svorad 
tam žil v mladých rokoch ako mních. Tamojší kostol je dodnes 
zasvätený sv. Svoradovi. V roku 1022 vznikli v Poľsku nepo-
koje, keď kráľ Boleslav Chrabrý vystúpil proti tým, ktorí sa 
pridŕžali staroslovienskej liturgie a chcel ju odstrániť. Vtedy 
mnohí, ktorí sa jej nechceli zriecť, odišli z krajiny buď do 
Kyjevskej Rusi, do Čiech alebo na naše územie. Takto k nám 
prišiel aj Svorad. Na Zobore vstúpil do benediktínskeho 
kláštora sv. Hypolita a prijal rehoľné meno Andrej. Po čase sa 
utiahol do samoty – pustovne neďaleko kláštora. Neskoršie 

odišiel na 
Skalku, aby 
tam ako 

pustovník 
strávil zvy-
šok života 
spolu s uče-
níkom Be-

ňadikom. 
Zomrel 

okolo roku 
1030. Jeho 

pozostatky sú uložené v nitrianskom katedrálnom chráme sv. 
Emeráma. (V zázname z kanonickej vizitácie z roku 1608 sto-
jí, že medzi Nitrou a Tropiem jestvovala dlhoročná tradícia.  
Keďže majú spoločného patróna –  sv. Svorada, predstavený 
zoborského kláštora posielal farárovi do Tropia každoročne 
voz s ôsmimi sudmi vína z vinice, ktorú vysadil ešte sv. Svo-
rad.) Sv. Beňadik (uvádza sa aj ako sv. Benedikt, slovanská 
verzia jeho mena sa používa kvôli odlíšeniu od sv. Benedikta 
z Nursie – zakladateľa rádu benediktínov) – bol pravdepo-
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dobne Slovák a pochádzal z Ponitria. V „Zbierke svätcov 
Uhorska“ sa spomína ako „Považan – sv. Benedikt Vážsky – 
pustovník v Uhorsku“. Podobne ako Svorad, aj on vstúpil do 
kláštora na Zobore. Neskôr ho pridelili za pomocníka v staro-
be sv. Svoradovi. Po smrti svojho učiteľa žil na Skalke ešte tri 
roky. V roku 1033 ho prepadli zbojníci a žiadali peniaze. Keď-
že žiadne nenašli, vytiahli ho z jaskyne, zabili a mŕtve telo 
zhodili do Váhu. Odvtedy ľudia vídali veľkého orla sedávať 
na brehu, akoby čosi pozoroval. Po roku vytiahli Beňadikovo 
telo z vody celkom neporušené. Pltníci, plaviaci sa po Váhu 
okolo Skalky, uctievali sv. Beňadika ako svojho patróna 
a ochrancu. 

Info Trenčín 16.02.2006  
Pomocná evidencia 71/1/06 
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Milan Krajniak :  Slovensko po smrti Matúša Čáka 
 
Ako sme sa dočítali v minulých dieloch, Matúš Čák ťažil 

z anarchie, ktorá vládla v Uhorsku. Aj po korunovácii Karola 
Roberta sa anarchiu snažil udržať čo najdlhšie. Karol Robert 
sa, naopak, snažil obnoviť v krajine poriadok a nastoliť nor-
málne – mierové pomery. Po víťazstve nad spupnými feu-
dálmi v bitke pri Rozhanovciach postupne konsolidoval pome-

ry v krajine. Súčasne v rokoch 1313 až 1321 sa mu úspešne 
darilo zmenšovať územie kontrolované Matúšom Čákom. Po 
Matúšovej smrti v r.1321 nastal v Uhorsku a najmä na Slo-
vensku konečne pokoj a poriadok. V nasledujúcich dvadsia-
tich rokoch sa tak kráľ Karol Róbert mohol venovať predo-
všetkým rozvoju krajiny. Uhorsko sa pod jeho vedením zme-
nilo na jednu z najprosperujúcejších krajín Európy. Najprie-
myselnejšou časťou Uhorska sa stalo Slovensko. Tromi ban-
skými zákonmi tu kráľ umožnil neuveriteľný rozvoj banského 
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odvetvia. Zaviedol novú zlatú menu – kremnické zlaté dukáty, 
ktoré boli po florentských dukátoch najrešpektovanejšou 
menou vtedajšej Európy. V r. 1335 usporiadal vo Višegráde 
legendárne stretnutie s poľským kráľom Kazimírom 3. a 
českým kráľom Jánom Luxemburským. Po ňom nastal 
v Strednej Európe nebývalý rozvoj obchodu, z ktorého profi-
tovalo najmä Slovensko – cez ktoré potom prevažne viedli ob-
chodné cesty nemeckých a českých kupcov do Uhorska. Karol 
Róbert im udelil mnohé výsady a tak bolo pre nich výhod-
nejšie opustiť tradičné obchodné cesty smerujúce cez Viedeň. 
Mnohí sa v Uhorsku usadili natrvalo, kráľovské výsady ich 
prilákali do krajiny, ktorá bola predtým v ich očiach iba divo-
činou. Mestá zažili za vlády anjouovca Karola Róberta výraz-
ný hospodársky rozvoj. Samozrejme, že z pozície na križo-
vatke ciest opäť ťažil maximum aj Trenčín.  
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Legendy o Matúšovom hrobe 
   Hrob Matúša Čáka Trenčianskeho sa nikdy nenašiel. To 
muselo vŕtať hlavou už jeho súčasníkom, a o to viac fasci-
novalo neskorších bádateľov, „záhadológov“ a romantikov 
všetkého druhu. Že by sa takýto mocný a bohatý veľmož 
nepostaral o veľkolepé miesto svojho posledného odpočinku, 
sa zdalo nepredstaviteľné. Zrodila sa preto povesť o skrytej 
hrobke, v ktorej je trenčiansky hradný pán pochovaný s mno-
hými pokladmi v železnej, striebornej a zlatej truhle. Po-
dozrivo to však pripomína legendu o smrti hunského Attilu, 
„Biča božieho“. Najmä v romantickom 18. a 19. storočí sa 
mnohí hľadači pokladov pokúšali nájsť Matúšov hrob. Hľadali 
ho raz v podzemí Matúšovej veže, inokedy pod slivkou na 
dolnom nádvorí, či v tajnej šachte pri Jeremiášovej bašte. Iní 
veria, že je pochovaný pod korytom Váhu, alebo niekde v 
Čerešňovom sade na Brezine. Podľa inej povesti unikol pred 
kráľovským vojskom z hradu tajnou chodbou a dožil v kláš-
tore na Veľkej Skalke, kde je aj pochovaný. Skutočnosť je asi 
triezvejšia. Matúš zrejme naozaj zomrel na Trenčianskom 
hrade v období, keď ho obliehalo kráľovo vojsko, alebo keď 
sa ešte len k hradu blížilo. Vzhľadom k množstvu svojich za-
rytých nepriateľov, nenávisti cirkvi a pochybnej vernosti 
niektorých svojich druhov (viacerí ho už zradili) tušil, že ani 
po smrti nemôže dúfať v zhovievavosť. Zrejme neveril ani 
v schopnosti svojho designovaného nástupcu Štefana Čecha, 
a tak sa nechal niekoľkými svojimi vernými pochovať v taj-
nosti a miesto svojho posledného odpočinku prikázal utajiť. 
A nemýlil sa Štefan, hrad neudržal a krátko po Matúšovej 
smrti sa bleskurýchle rozpadli jeho dŕžavy. Kto mohol hľadal 
milosť u kráľa. Tí ktorí Matúša pochovali možno padli pri 
poslednej obrane hradu, alebo ak prežili zachovali svoje 
tajomstvo až do smrti. O tom sa môžeme iba dohadovať. Ani 
s tými pokladmi to asi nebude také horúce. Matúš sa napriek 
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cirkevným kliatbam (v tom čase nič 
neobvyklé) pokladal za dobrého 
kresťana, o čom svedčí i to, že podľa 
niektorých údajov mu napriek inter-
diktu chodil tajne na Trenčiansky hrad 
skalský opát Ján slúžiť omše. Kres-
ťanom, ako je známe, žiadne poklady 
do hrobu nevkladajú. A tak poklady 
zrejme rozkradli tí, čo k nim mali po Matúšovej smrti prístup 
a čo zostalo, toho sa zmocnilo kráľovské vojsko. Zostala iba 
legenda. 

Info Trenčín 27.04.2006  
Pomocná evidencia 224/1/06 
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Kto bol Ján Jiskra z Brandýsa ? 
Trenčania poznajú reliéf Jána Jiskru vytesaný v roku 1921 

do skaly pri hoteli Tatra. Je to portrét úspešného politika, 
českého katolíckeho šľachtica, ktorého si najala Alžbeta na 
ochranu svojho neplnoletého syna, Ladislava (Pohrobka), ako 
právoplatného následníka uhorského trónu. Po Žigmundovej 
smrti totiž nastala 
v Uhorsku zaujímavá 
situácia, keď jeho 
nástupca Albrecht 
Habsburský umrel a 
jeho tehotná manžel-
ka Alžbeta porodila 
Ladislava až po jeho 
smrti. Za kráľa vtedy 
s podporou šľachty 
korunovali Poliaka 
Vladislava a Alžbeta so synom museli ujsť z Uhorska. Ich 
záujmy mal chrániť práve Ján Jiskra. Alžbeta si vybrala dobre. 
V priebehu niekoľkých rokov dobyl Jiskra niekoľko strate-
gických hradov a obsadil významné stredoslovenské banské 
mestá. V roku 1445 uznal uhorský snem nástupníctvo Ladis-

lava Pohrobka, už o rok neskôr však zvolil za 
uhorského gubernátora Jána Huňadyho. Me-
dzi Jiskrom a Huňadym päť rokov prebiehala 
bitka o Slovensko, ktorú v roku 1451 v bitke 
pri Lučenci vyhral Jiskra. Ladislav Pohrobok 
zložil v januári 1453 korunovačnú prísahu, za 
krajinského kapitána však vymenoval Huňa-

dyho. Taká bola už vtedy politika. Jiskra síce za Ladislava 12 
rokov víťazne bojoval, ale po nástupe na trón ho musel mladý 
kráľ obetovať. Jiskra teda opustil Slovensko. Už o rok však 
Ladislav povolal Jiskru späť, pretože nedokázal na Slovensku 
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potlačiť bratrícke hnutie. Vrátil mu správu spišských, šariš-
ských a stredoslovenských banských miest. Jiskra sa mu už na 
jeseň toho istého roku odvďačil porážkou bratríkov pri 
Trebišove. Aj po smrti Ladislava Pohrobka v roku 1457 a ko-
runovácii Mateja Huňadyho – Korvína za uhorského kráľa 
v roku 1458 si Ján Jiskra zachoval na Slovensku svoj moc. 
Matej Korvín sa ho najskôr pokúšal potlačiť vojensky, ale 
neuspel. Nakoniec sa Matej Korvín rozhodol dohodnúť sa s 
Jiskrom po dobrom. V roku 1462 ho povýšil na baróna, prijal 
ho aj s vojskom do kráľovských služieb a za odovzdanie 
viacerých hradov mu vyplatil 25 tisíc zlatých. Po 22 rokoch sa 
teda Ján Jiskra stiahol z uhorskej a slovenskej politiky.  

Info 11.05.2006  
Pomocná evidencia 250/1/06 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Trenčín za Habsburgovcov 
Po porážke Turkov pri Moháči sa Slovensko stalo súčasťou 

habsburskej monarchie – na uhorský trón sa dostal Ferdinand 
1. Svoju pozíciu si však musel vydobyť v dlhoročnom dynas-
tickom zápase s domácim kandidátom Jánom Zápoľským, kto-
rého hlavným stanom bol Trenčiansky hrad. Ferdinand poslal 
do Trenčína vojská vedené Jánom Katzianerom, ktorým sa po 
počiatočnom obliehaní hradu a mesta podarilo Trenčín dobyť. 
Stalo sa to vďaka zradcom. Ako totiž neskôr vyšlo najavo, 
jeden z trenčianskych mešťanov, Juraj Kupec, ukázal habs-
burskému vojsku prístupové cesty k hradu a najslabšie miesta 
opevnenia. Po tomto čine ušiel z Trenčína a usadil sa v Kro-
měříži. Bez viny však iste neboli ani hradní velitelia, ktorých 
si Ferdinand po dobytí hradu podozrivo ponechal vo funkciách 
– jedného z nich (Pavla Baračku) dokonca ustanovil za podžu-
pana Trenčianskej stolice. Hrad bol po týchto udalostiach 
spustošený, mesto zničené, vyrabované a vypálené. Neskôr 
vypukol v meste dokonca mor (1585). Keďže súčasťou Habs-
burskej monarchie bola aj Morava, Trenčín stratil aj niekdajšiu 
dôležitosť strategického pohraničného mesta. V nasledujúcich 
rokoch – najmä počas protihabsburských povstaní - však stále 
zohrával pomerne dôležitú úlohu. Hrad pod správou uhorskej 
komory dali neskôr do zálohy vernému prívržencovi kráľa 
Alexovi Thurzovi (bol palatínom a kráľovským taverníkom). 
Po jeho smrti (1543) ho mali krátko jeho vdova a zať, no 
potom hrad opäť prevzala uhorská komora aby ho opäť dala 
do zálohy. Ďalších 50 rokov tak hrad postupne prešiel rukami 
rôznych majiteľov až napokon Trenčiansky hrad i panstvo 
skončili vo vlastníctve Štefana Ilešháziho. V rodine Ilešhá-
ziovcov zostal tento majetok až do polovice devätnásteho 
storočia.  
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Život v Trenčíne na konci šest-
násteho storočia  

Po spustošení mesta habsburskými vojskami vyzeral 
Trenčín iste bezútešne. Požiar zničil väčšinu budov v meste. 
Zhorel farský kostol Narodenia Panny Márie aj pri ňom 
stojaca kaplnka sv. Michala. Požiar zničil aj kláštor františ-
kánov aj s kostolom sv. Ducha, ktorý bol za mestskými hrad-
bami. Opätovná rýchla obnova mesta bola vzhľadom na neus-
tále turecké nebezpečenstvo podporená aj samotným kráľom, 
ktorý zrušil mestu na desať rokov dane. Opravovali sa najmä 
poškodené hradby, najmä dolná brána, ktorá bola v tom obdo-
bí prestavaná a zvýšená a pristavali k nej opevnené predbránie 
(barbakan). Mesto sa teda pomerne rýchlo spamätalo, počet 
obyvateľov rástol a vznikali aj nové sídliská mimo hradieb 
(Na ostrove, Humná, Gátry, Šance, Trudné, Chríb, Sokolice). 
Pred polovicou 16.stor. bol osídlený aj západný priestor mesta 
medzi múrmi a Váhom, nazývaný Za mestom alebo Za hrad-
bami. Všetky tieto štvrte však mali veľmi pohnuté osudy, lebo 
boli ohrozované nielen nevyspytateľným tokom rieky Váh 
(Váh = Wagus = blúdivý) a častými povodňami ale aj stálym 
vojenským nebezpečenstvom. 
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Ing. Ivan Bosý :  Storočnica prvého mestského vodovodu 
 
   O pitnej vode sa hovorí, že je strategickou surovinou tretieho 
tisícročia.  Sú celé oblasti a krajiny, kde je pitná voda nedos-
tatková a vzácna,  kde sa dodáva vo fľašiach a sudoch, na 
ostatné účely slúži voda úžitková. Sú krajiny, ktoré s vyna-
ložením veľkých prostriedkov upravujú vodu z jazier, riek, 
umelých nádrží, alebo dokonca vodu morskú. Slovensko patrí 
k tým šťastnejším krajinám s veľkými zásobami podzemnej 
pitnej vody. Pokiaľ si neznečistíme krajinu a nedostanú sa 
škodlivé látky do podzemných vôd, máme dostatok vody 
nielen pre seba, ale môžeme vodu aj vyvážať. Voda patrí 
medzi obnoviteľné zdroje, pravidelný kolobeh vody v prírode 
zabezpečuje rovnováhu medzi podzemnou, povrchovou 
a zrážkovou. 
O potrebe vodovodu sa začalo uvažovať v roku 1900 

 Mesto Trenčín je zásobované vodou z piatich základných 
smerov a je príkladom zložitosti vodárenského systému. Ako 
vodné zdroje slúžia pramene, studne a vrty. Do Trenčína je 
privádzaná voda zo Selca, Soblahova, Dobrej, Nemšovej 
a Štvrtku nad Váhom. Okrem toho sú dva vodné zdroje aj 
priamo na území mesta. Mesto samotné je rozdelené do šty-
roch tlakových pásiem a priamo na území mesta je sedem 
vodojemov. Vodovodný systém mesta a niektoré objekty budú 
mať v najbližších rokoch sto rokov. Stanovenie konkrétneho 
roku je dosť ťažké. Lepšie bude hovoriť o dekáde budovania 
vodovodu. O potrebe vodovodu sa začalo uvažovať v roku 
1900. Z tohto roku sa zachovala zápisnica zo zasadnutia zas-
tupiteľského zboru mesta Trenčín. V nej sa spomína, že o vy-
budovaní vodovodu a kanalizácie sa uvažovalo aj skôr, prvé 
doložené dokumenty sú však táto zápisnica z októbra 1900 
a situácia vodovodnej siete mesta z augusta roku 1900. Iné dô-
kazy o existencii mestského vodovodu pred rokom 1900 som 
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v našom archíve nenašiel. Z historických materiálov nie je 
žiadna zmienka o tom, že by sa pred touto dobou vyskytoval 
na území mesta systém, ktorý by z jedného zdroja zásoboval 
potrubným  rozvodom viacero objektov. Známe sú historické 
studne, aj miesta zaniknutých studní. Studne sa budovali po-
merne ľahko, celé mesto sa nachádza v inundácii Váhu, spod-
ná voda nebola hlbšie ako v troch metroch pod povrchom. 
Nevýhodou studní bolo, že sa do nich dostávala povrchová 
voda a pri nejestvujúcej kanalizácii aj splaškové vody, čo 
hrozilo výskytom rôznych chorôb, ba epidémii. Význam 
kanalizácie si uvedomovali aj predstavitelia mesta a tak sa 
kanalizácia začala stavať ešte skôr, ako vodovod. V prvo-
počiatku mal vodovod slúžiť len pre mesto Trenčín. Postupne 
– tým, že vodné zdroje sa nachádzali na území iných obcí, prí-
vodné vodovodné potrubia prechádzali katastrálnymi úze-
miami ďalších obcí sa z lokálneho mestského vodovodu stával 
skupinový vodovod zásobujúci okrem mesta Trenčín aj ďalšie 
obce v trasách prívodných potrubí, alebo v miestach za-
chytených vodných zdrojov. 

V Štátnom archíve v Trenčíne sa nachádzajú zápisnice 
mestského zastupiteľstva z prelomu 19. a 20. storočia. Zá-
pisnice sú vedené v maďarskom jazyku, časť z nich preložila 
Mgr. Ďurčová : „ Dňa 21. decembra 1900 sa zišlo mimoriadne 

zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, aby roz-
hodlo o schválení vybu-
dovania mestskej kana-
lizácie a vodovodu 
v Trenčíne, čím položili 
základy a prospeli roz-
voju mesta z hľadiska 
zdravia, hygieny a čis-
toty. Mešťanosta Tren-

vodný zdroj „HUK“ 
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čína Ernest Učnai vo výročnej správe z roku 1900 uvádza na 
podporu riešenia tejto úlohy z pohľadu požiadaviek moder-
ného zdravotníctva, že otvorené kanály s odpadovými vodami 
a kalmi, ktoré sa tiahnu všetkými ulicami a dvormi sú zdrojom 
nákaz, chorôb a infekčných onemocnení. 
   Projekt a rozpočet výstavby vodovodu sa stal predmetom 
skúmania z hľadiska zabezpečenia potrebného množstva vo-
dy pre obyvateľov Trenčína. Do úvahy prichádzal prameň 
juhovýchodne od Kubry v Javorníkoch a tiež odtiaľ severne 
ležiaci prameň vrchu Trubárka. Ďalej ešte prameň južne od 
Mníchovej Lehoty na Tlstej hore. Tieto ale nevyhovovali jed-
nak pre veľkú vzdialenosť a jednak pre nepostačujúcu kapa-
citu. Nakoniec sa vyberalo medzi Soblahovským prameňom 
a južne ležiacim prameňom Huk. Rozhodnutie padlo nakoniec 
na prameň Huk, ktorého denná kapacita bola 850 m3. Trenčín 
mal v tom čase asi 5 500 obyvateľov, vo vojenských kasár-
ňach bolo umiestnených asi tisíc mužov a počítajúc s prírast-
kom 1500 občanov sa naplánoval prívod pitnej vody pre 8 000 
obyvateľov. Vodovodné potrubia mali viesť cez lúky a role 
patriace obci Soblahov, potom cez hradskú v Mníchovej Le-
hote až k Legionárskej ulici, ulicami Braneckého, Hviezdo-
slavovou, Sládkovičovou, Mierovým námestím, Matúšovou 
ulicou popri uličke vedúcej k hradu a tam umiestnenému ba-
zénu na vyrovnanie stavu medzi prívodom vody a spotrebo-
vanou vodou. Vmestilo sa do neho 400 m3. Celý plán počítal 
s nákladom 217.000 Sk, čo by znamenal ročný výdavok mesta 
vo výške 11.935 Sk po dobu 50 rokov. Pre úplnosť bolo však 
potrebné pripočítať ročný plat pre správcu a dozorcu vodárne 
vo výške 800 Sk, na drobné opravy a údržbu asi 1.200 Sk, čiže 
spolu to malo činiť ročne 13.935 Sk. Vodáreň mala dodať 
ročne 292.000 m2 vody a za jeden kubík sa stanovila cena 4,77 
Sk“ 
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Na vybudovanie vodovodu a objektov potrebných k jeho 
činnosti bola vypísaná verejná súťaž. Známe sú ponuky z 
rokov 1900, 1903. z roku 1900 jestvuje situácia vodovodu 
v meste, autor je neznámy. Z roku 1903 je známy ponuková 
rozpočet, v ktorom je sú vyšpecifikované ponuky na zachy-
tenie prameňa HUK, vybudovanie prívodného potrubia z lia-
tiny priemeru 175 mm, vodojemu o obsahu 400 m3, umiest-
neným pod hradom a vybudovanie cca sedem kilometrov roz-
vodnej siete, liatinových potrubí priemeru 125, 100 a 80 mm. 
Súčasťou vodovodu boli aj výtokové nadzemné stojany. Stav-
ba bola zadaná firme Bleuer Ödön, ktorá mala pobočku v Bu-
dapešti ako aj v Trenčíne. V roku 1906 sa pristúpilo k hlav-
ným stavebným prácam – k zachyteniu prameňa HUK. 
Prameň „HUK““

Prameň vyviera cca 1,5 km južne od Soblahova zo súvrstvia 
mezozoických vápencov a dolomitov. Prameň bol zachytený 
záchytným zárezom zvedeným do pramennej záchytky, odtiaľ 
voda odteká gravitačne do vyrovnávacieho vodojemu. Výdat-
nosť prameňa nie je možné merať priamo, len na vodojeme 
a kolíše od 3,0 do 20,0 l/s (doba pozorovania r. 1916 – 1968 ). 
Z orografického a geologického hľadiska prináleží záujmové 

územie k Strážovskej hornatine. Hy-
drogeologické pomery ovplyvňujú 
najmä – geologická stavba, klíma, 
zrážky, odtok, výpar i ďalšie pod-
mienky ( napríklad zalesnenie, regu-
lácia tokov a pod.). Pramene sú doto-
vané zrážkami, na ktorých množstve, 
intenzite a možnosti infiltrácie je zá-
vislá ich výdatnosť. Zachytením pra-
meňa sa však stavebné práce na nie-
koľko rokov zastavili, začali sa až 
v roku 1910. Z tohto roku je známa 
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technická dokumentácia – situácia vodovodnej siete v meste 
v mierke 1:2880, situácia prívodného potrubia v mierke               
1 : 25 000, pozdĺžny profil prívodného potrubia, výkresová 
dokumentácia vodojemu, návrh oporného múru vodojemu. 
Vodojem bol situovaný pod hradom. Vstup do vodojemu je 
zreteľný dodnes, nachádza sa vedľa prístupovej cestu do hra-
du. Vodojem je v dnešnej dobe nevyužívaný. Hlavný dôvod 
bol, že bol umiestnený o cca 15 metrov nižšie, ako súčasné 
vodojemy zásobujúce mesto. Dňa 25. júla 1911 predložila fir-
ma Bleuer Ödön záverečné vyúčtovanie za vybudovanie vodo-
vodu, ktoré bolo 12. novembra 1911 schválené. Rozpočet 
predstavoval 314.779 Sk, 95 halierov. V cene bolo vybudo-
vanie cca 4.400 m potrubia 80 mm, 2.200 m potrubia 125 mm, 
800 m 150mm v 23 uliciach mesta, 7.500 m prívodného 
potrubia 175 mm z prameňa HUK, stavebné práce na vodo-
jeme 400 m3 a pramenisku. Hneď po dobudovaní vodovodu 
začali sťažnosti na nedostatok vody. Jednak klesala výdatnosť 
prameňa HUK a jednak sa vodou nešetrilo. V roku 1914 sa 
zišla na Ministerstve vnútra komisia v Budapešti za účasti 
ministerského radcu, kráľovského hlavného inžiniera a tren-
čianskych stavebných majstrov, ktorá mala vyriešiť nedos-
tatok vody v Trenčíne. Z jednania sa zachovala správa v ma-
ďarskom jazyku o rozsahu sedem strojom písaných strán 
formátu približne A4. V správe bolo konštatované, že tren-
čiansky vodovod vybudovaný v rokoch 1910 – 1911 má ne-
dostatok vody. Voda do vodovodu je dodávaná z prameňa 
HUK, ktorý mal v roku 1902 výdatnosť 900 až 1 200 m3 za 
deň, ale v roku 1908 už bola výdatnosť len 475 m3/deň. Dňa 
15. novembra 1911 pri dokončení vodovodu bola výdatnosť 
prameňa 671 m3/deň. Dňa 4. októbra 1913 853 m3/deň 
a v auguste 1914 klesla na 390 m3/deň. Toto množstvo nepos-
tačuje pre výhľadové zásobenie 8.000 obyvateľov mesta pri 
dennej potrebe 150 l/ob/deň. Mesto potrebuje denne 1200 m3, 
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350 m3 dodá prameň HUK a pre zvyšných 850 m3 je potrebné 
vybudovať ďalšiu studňu.  
Prameň na Sihoti 

Na ďalších stránkach je spomínaný návrh vybudovať stud-
ňu na Sihoti, na bývalom vojenskom cvičisku. V správe sa od-
volávajú na skúšobné vrty vrtmajstra Steinera a doporučujú 
vybudovať vrt – studňu. V texte sú podrobne popísané tech-
nické parametre studne, zabudovanie oceľovej pažnice prie-
meru 315 mm, jej obcementovanie, popis štrkových vrstiev, 
doporučená hĺbka atď. Ďalej sa navrhuje vybudovať čerpacia 
stanica. Čerpadlo má pracovať 17 hodín denne. V správe je 
návrh odberného miesta elektrickej energie, navrhnuté križo-
vanie železnice Galanta - Žilina a navrhnuté dĺžky a profily 
výtlačného potrubia do vodojemu. Predpokladalo sa, že sa 
bude čerpať chýbajúce množstvo do 1 200 m3/deň – podľa 
kolísajúcej výdatnosti prameňa HUK. Z roku 1914 pochádza 
aj projekt čerpacej stanice na Sihoti – jednak stavebná časť 
a jednak technologický výkres. Dokumentácie je dosť poni-
čená a chatrná. Čerpacia stanica bola uvedená do prevádzky 
v roku 1916. Z čerpacej stanice bolo položené vodovodné po-
trubie do vodojemu Pod Hradom. 

Čerpacia stanica bola v 50 - tych rokoch rekonštruovaná, 
okolo ochranného pásma vyrástla v 30 - tych rokoch nová 
štvrť Sihoť, vodný zdroj sa stal súčasťou intravilánu mesta. 
V ochrannom pásme boli urobené sadové úpravy. Zdroj slúžil 
pre mesto do konca 80 - tych rokov a dodnes slúži ako záložný 
vodný zdroj. Výdatnosť zdroja je výborná, v určitých obdo-
biach sa čerpalo až 45 l/s, priemerne sa uvažovalo s vý-
datnosťou cca 25 – 30 l/s. Vybudovaním tejto čerpacej stanice 
a zabudovaním studne malo mesto vyriešený problém ne-
dostatku pitnej vody prakticky až do prvých rokov po druhej 
svetovej vojne.  

 1108



Projekt a rozpočet výstavby vodovodu sa stal predmetom 
skúmania z hľadiska zabezpečenia potrebného množstva vody 
pre obyvateľov Trenčína. Rozhodnutie padlo nakoniec na pra-
meň Huk, ktorého denná kapacita bola 850 m3. Stavba bola 
zadaná firme Bleuer Ödön. Firma mala pobočku v Budapešti 
aj v Trenčíne. V roku 1906 sa pristúpilo k hlavným stavebným 
prácam – k zachyteniu prameňa. 
Prameň HUK 

Vyviera cca 1,5 km južne od Soblahova zo súvrstvia me-
zozoických vápencov a dolomitov. Prameň bol zachytený zá-
chytným zárezom zvedeným do pramennej záchytky, odtiaľ 
voda odteká gravitačne do vyrovnávacieho vodojemu. Vý-
datnosť prameňa nie je možné merať priamo, len na vodojeme 
a kolíše od 3,0 do 20,0 l/s (doba pozorovania rokov 1916 – 
1968). Z orografického a geologického hľadiska prináleží 
záujmové územie k Strážovskej hornatine. Hydrogeologické 
pomery ovplyvňujú najmä – geologická stavba, klíma, zrážky, 
odtok, výpar i ďalšie podmienky (napríklad zalesnenie, regu-
lácia tokov a pod.).Pramene sú dotované zrážkami, na ktorých 
množstve, intenzite a možnosti infiltrácie je závislá ich vý-
datnosť. 
Sťažnosti na nedostatok vody    

Zachytením prameňa sa však stavebné práce na niekoľko 
rokov zastavili a začali sa až v roku 1910. Z tohto roku je 
známa technická dokumentácia – situácia vodovodnej siete 
v meste v mierke 1:2880, situácia prívodného potrubia v mier-
ke 1:25 000, pozdĺžny profil prívodného potrubia, výkresová 
dokumentácia vodojemu a návrh oporného múru vodojemu. 
Vodojem bol situovaný pod hradom. Vstup do vodojemu je 
zreteľný dodnes, nachádza sa vedľa prístupovej cestu do hra-
du, dnes čiastočne zakrytý ochrannými hrádzami po páde 
hradného múru. Vodojem sa v dnešnej dobe nevyužíva. Hlav-
ný dôvod je, že je umiestnený o cca 15 metrov nižšie, ako sú 
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súčasné vodojemy zásobujúce mesto. Dňa 25. júla 1911 
predkladal Bleuer Ödön záverečné vyúčtovanie za vybudo-
vanie vodovodu, ktoré bolo 12. novembra 1911 schválené. 
Rozpočet predstavoval 314.779 korún a 95 halierov. V cene 
bolo vybudovanie cca  4.400 m potrubia o ø 80 mm, 2.200 m 
potrubia o ø 125 mm, 800 m o ø 150mm v 23 uliciach mesta, 
7.500 m prívodného potrubia o ø 175 mm z prameňa HUK, 
stavebné práce na vodojeme 400 m3 a pramenisku. 

Hneď po dobudovaní vodovodu začali sťažnosti na ne-
dostatok vody. Jednak klesala výdatnosť prameňa HUK 
a jednak sa vodou nešetrilo. V roku 1914 sa zišla na Minis-
terstve vnútra komisia v Budapešti za účasti ministerského 
radcu, kráľovského hlavného inžiniera a trenčianskych sta-
vebných majstrov, ktorá mala vyriešiť nedostatok vody 
v Trenčíne. Z rokovania sa zachovala správa v maďarskom 
jazyku o rozsahu sedem strojom písaných strán formátu pri-
bližne A4. V správe sa konštatuje, že trenčiansky vodovod vy-
budovaný v rokoch 1910 – 1911 má nedostatok vody. Voda do 
vodovodu je dodávaná z prameňa HUK, ktorý mal v roku 
1902 výdatnosť 900 až 1 200 m3 za deň, ale v roku 1908 už 
bola výdatnosť len 475 m3/deň. Dňa 15. novembra 1911 pri 
dokončení vodovodu bola výdatnosť prameňa 671 m3/deň, dňa 
4. októbra 1913 bolo nameraných 853 m3/deň a v auguste 
1914 klesla na 390 m3/deň. Toto množstvo nepostačuje pre 
výhľadové zásobenie 8.000 obyvateľov mesta pri dennej po-
trebe 150 l/ob/deň. Mesto potrebuje denne 1200 m3. Prameň 
HUK dodá 350 m3 a pre zvyšných 850 m3 je potrebné vybu-
dovať ďalšiu studňu. 
Projekt čerpačky na Sihoti 

Na ďalších stránkach bol podaný návrh vybudovať studňu 
na Sihoti, na bývalom vojenskom cvičisku. V správe sa odvo-
lávajú na skúšobné vrty vrtmajstra Steinera a doporučujú vy-
budovať vrt – studňu. V texte sú podrobne popísané technické 
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parametre studne, zabudovanie oceľovej pažnice o priemere 
315 mm, jej obcementovanie, popis štrkových vrstiev, dopo-
ručená hĺbka, atď. Ďalej sa navrhuje vybudovať čerpacia sta-
nica. Čerpadlo má pracovať 17 hodín denne. V správe je návrh 
odberného miesta elektrickej energie, navrhnuté križovanie že-
leznice Galanta - Žilina a navrhnuté dĺžky a profily výtlačného 
potrubia do vodojemu. Predpokladalo sa, že sa bude čerpať 
chýbajúce množstvo do 1 200 m3/deň – podľa kolísajúcej vý-
datnosti prameňa HUK. Z roku 1914 pochádza aj projekt 
čerpacej stanice na Sihoti – jednak stavebná časť a jednak 
technologický výkres. Dokumentácie je dosť poničená a 
chatrná. Čerpacia stanica bola uvedená do prevádzky v roku 
1916. Z čerpacej stanice bolo položené vodovodné potrubie do 
vodojemu pod hradom. Čerpacia stanica bola v 50 - tych ro-
koch rekonštruovaná. Okolo ochranného pásma vyrástla v 30 - 
tych rokoch nová štvrť Sihoť a vodný zdroj sa stal súčasťou 
intravilánu mesta. V ochrannom pásme boli urobené sadové 
úpravy. Zdroj slúžil pre mesto do konca 80-tych rokov a dod-
nes slúži ako záložný vodný zdroj. Výdatnosť zdroja je vý-
borná, v určitých obdobiach sa čerpalo až 45 l/s, priemerne sa 
uvažovalo s výdatnosťou cca 25 – 30 l/s. Vybudovaním tejto 
čerpacej stanice a zabudovaním studne malo mesto Trenčín 
vyriešený problém nedostatku pitnej vody prakticky až do 
prvých rokov po druhej svetovej vojne.  

Info Trenčín 16.02.2006, 02.03.2006  
Pomocná evidencia 71/1/06, 95/1/06 
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Príbeh popraveného politického väzňa Antona Tunegu 
Anton Tunega sa narodil 7. augusta 1925 v Dolných Mo-

tešiciach. Rok predtým sa tam narodila aj jeho sestra Marta. 
Otec Michal už bol v tom čase penzionovaným žandárom, 
matka Emília bola domáca. Antonovi mladší súrodenci Justí-
na, Milan a Mária prišli na svet v Neporadzi, v otcovom ro-
disku, kam sa rodina presťahovala. Päť tried ľudovej školy 
vychodil v Dolných Motešiciach. Prvé štyri roky gymnázia 
navštevoval v Nitre, piatu triedu v Bratislave, kde býval u tety. 
Keď sa v roku 1940 rodina Tunegových presťahovala do 
Trenčína do rodinného domu na Hornom Šianci, Anton sa 
vrátil domov a záverečné dva roky doštudoval v Trenčíne, kde 
aj zmaturoval. V Pamätnici trenčianskeho gymnázia, vydanej 
v roku 1969 pri príležitosti 320. výročia založenia školy, na 
strane 188 medzi menami študentov z triedy 8.A v školskom 
roku 1943-1944 nájdeme aj jeho meno. Anton bol dobrý jem-
ný chlapec, ohľaduplný a pozorný voči rodičom aj mladším 
súrodencom. O všetko sa zaujímal, všetko chcel poznať. Vy-
chovávaný bol v kresťanskom duchu, vedený k pravde a ná-
rodnému povedomiu. Medzi jeho koníčky patrila elektrotech-
nika. Po čase postavil malé rádio. Už onedlho po skončení 
druhej svetovej vojny si mnohí ľudia uvedomili, o čom rozho-
dla Jaltská konferencia v roku 1943. Po Víťaznom februári 
1948 bolo jasné aj menej prezieravým, že Československo 
skončilo v područí Sovietskeho zväzu. Anton Tunega patril k 
nemnohým, ktorí sa s novou situáciou nechceli zmieriť. Spolu 
s priateľmi pripravoval presun politicky ohrozených ľudí do 
bezpečia v Rakúsku, pomáhal organizovať skupinu, ktorá by 
pracovala efektívnejšie. Začal s nepravidelným ilegálnym vy-
sielaním do zahraničia o situácii na Slovensku. Skupina sa 
neskôr stala známa ako Biela légia. Anton Tunega a jeho pria-
telia si boli po celý čas činnosti skupiny vedomí rizika, ktoré 
na seba zobrali. Napriek prísnej konšpirácii bola skupina na-

 1112



pokon prezradená. Antona zadržali 8. januára 1949. Vo vyše-
trovacom spise pod číslom 29/13, boli zdokumentované usve-
čujúce dôkazy ako napríklad telegrafický vysielač, fonický 
vysielač, rádiosúčiastky, mikrofilmy alebo fotoaparát Kodak. 
Spis mal 134 strán, z toho záznam predbežného výsluchu a 
zápis o výpovedi zaberal 123 strán. O tom ako vypočúvania 
prebiehali svedčí nasledujúca skúsenosť Antonovej sestry 
Márie. V priebehu Antonovej vyšetrovacej väzby väznitelia 
oznámili rodine, že ich syn potrebuje čistú bielizeň. Rodine 
nebolo jednoduché rozhodnúť, kto s ňou pocestuje do 
Bratislavy. Keď pôjde mladší brat Milan, hrozí riziko, že za-
držia aj jeho. Ani otec sa nemohol cítiť bezpečnejšie. Napokon 
poslali najmladšiu 16 - ročnú dcéru Máriu. Nebola ešte plno-
letá, rodina usúdila, že jej sloboda je najmenej ohrozená.  
Chladné, nepríjemné múry budovy, v ktorej väznili brata, 
Márii naháňali strach. Službukonajúci príslušník bezpečnosti 
najskôr viedol Máriu hore schodmi, potom dolu a zasa hore 
schodmi. Mária strácala v nekonečnom labyrinte chodieb 
orientáciu. Zdalo sa jej, ako by sa ani ona nemala odtiaľ vrátiť. 
Keď prišla na miesto odovzdania, na stôl jej zhrnuli hromadu 
bratovho špinavého oblečenia. Všetko bolo od krvi...  S 
bratom sa nestretla. Do konania súdu nebol možný osobný, ani 
písomný kontakt. Keď potom Mária vyšla z budovy, ťažko 
vydýchla. Bratislavský súd v Justičnom paláci rozhodol o do-
životnom treste za rozvracanie socialistického štátu. Pro-
kurátorovi Antonovi Rašlovi sa to zdalo málo. Podal odvola-
nie a požadoval trest absolútny. Odvolali sa aj odsúdení. Rašla 
sa neskôr vyhovoril, že tak urobil preto, že aj odsúdení sa 
odvolali. Po súde odviezli Antona Tunegu do leopoldovskej 
väznice. Vo väzení pracoval. Lepil papierové vrecká a vo voľ-
nom čase študoval angličtinu. Anton bol silný, rozsudok na 
doživotie ho nezlomil. Dúfal, že príde čas, keď sa z väzenia 
dostane. Rodičia Antona Tunegu požiadali o milosť adre-
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sovanú manželke prezidenta Klementa Gottwalda. Žiadna 
odpoveď však neprišla. Konečne však mohli milovaného syna 
aspoň navštevovať. Postupne sa u neho vystriedala celá rodi-
na. Keď mali šťastie, návšteva mohla byť raz za mesiac. Sa-
mozrejme, za prítomnosti dozorcu, ktorý striehol na každé 
podozrivé slovo. Anton sa pri stretnutiach zaujímal o život 
rodiny, kto sa oženil, komu sa narodili deti, ako sa darí sestre 
Márii v škole. Bolo mu ľúto, že brata vyhodili zo školy a 
sestru zo zamestnania. V Leopoldove bol od mája 1949 až do 
popravy vo februári 1951. Najvyšší súd v Prahe sa konal bez 
Tunegovej prítomnosti. Rovnako bolo aj v prípade jeho pria-
teľov z Bielej légie Alberta Púčika a Eduarda Tesára. Boli 
odsúdení na trest smrti obesením. O rozsudku sa dozvedeli až 
po návrate ostatných spoluväzňov z Prahy. Súd v Prahe sa 
konal v septembri v Prahe, rozsudok vykonali 20. februára v 
Bratislave. Milovanej rodine odkázal: „Neplačte za mnou, 
umieram za spravodlivú vec.“ Zo života odchádzal vyrovnaný. 
Deň po poprave sa najbližší rodinní príslušníci popravených 
stretli v Bratislave na pohrebe. Synov im pochovali v oráčine 
na samom kraji Martinského cintorína. V ten deň bol odmäk, z 
neba ticho padal dážď, smútočný sprievod sa brodil po členky 
v blate. Na dve desiatky pozostalých dozeral rovnaký počet 
príslušníkov štátnej bezpečnosti. Sedeli aj v električke, ktorá 
ich odvážala. V roku 1988 súrodenci Tunegoví nechali exhu-
movať bratove pozostatky a po spopolnení previezť do rodin-
nej hrobky v Trenčíne. V roku 1991 bol Anton Tunega súdne 
rehabilitovaný. Jeho stratený život ohodnotili odškodným vo 
výške stotisíc korún. Anton nemal priame potomstvo, súro-
denci na odškodnenie nárok nemali. 

• • • 
...pár dní po Antonovom zatknutí zadržali aj jeho sestru 

Martu, ktorá pracovala v Bratislave. Obvinili ju, že robila 
spojku Eduardovi Tesárovi. Odsúdili ju na desať rokov 
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väzenia. Po osem a polročnom väzení ju s podlomeným 
zdravím prepustili na slobodu. 

Trenčianske noviny 06.02.2006 
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plk. v.v. Alfonz Bučko :  Masarykove kasárne 
 

Začiatkom 60 - tich rokov bývalé Masarykove kasárne pod 
novým názvom Kasárne kpt. Jána Nálepku prevzal po reorga-
nizácii ministerstva národnej obrany Druhý vojenský okruh 
v Trenčíne. Jeho veliteľ generál Samuel Kodaj postupne v je-
ho priestoroch začal vytvárať podmienky pre stavebno-
ubytovaciu službu. V kasárňach bolo umiestnené tylové za-
bezpečenie vojenského okruhu. V priľahlých objektoch boli 
umiestnené zabezpečovacie jednotky, okresná vojenská sprá-
va, správa budov a výpočtové stredisko. Kasárne a priľahlé 
vojenské objekty boli účelovo nevyhovujúce. Po výstavbe no-
vých objektov tylového zabezpečenia sa okrem kasární všetky 
vojenské objekty asanovali. Kasárne na návrh stavebno-
ubytovacej služby s podporou náčelníka tylového zabezpe-
čenia generála Gajdoša boli ponechané v ďalšom užívaní. Po 
roku 1989 boli kasárne odovzdané Mestu Trenčíne, ktoré 
v nich zriadilo drobné zariadenia služieb. Armáda sa v tomto 
období pohrávala i s myšlienkou budovania Domu armády pri 
ústí ulíc Sovietskej armády (dnešná Legionárska) a Partizán-
skej po vykonanej asanácii objektov. Pre tento zámer bola 
vypracovaná objemová štúdia Vojenským projektovým ústa-
vom v Bratislave.  

Autor článku ako pracovník stavebno-ubytovacej služby vo-
jenského okruhu zvýraznil skutočnosť, že armáda výrazným 
spôsobom ovplyvňovala celkové dianie v meste Trenčín. 
V tomto smere treba spomenúť modernizáciu a rozšírenie vo-
jenských výrobných objektov – Vojenský opravárenský pod-
nik 07 v Trenčín - Zlatovce a Letecké opravovne Trenčín, kto-
ré svojím spôsobom ovplyvnili zamestnanosť v celom regióne. 
Pre potreby športu boli vybudované objekty pre potreby Ar-
mádneho športového klubu Dukla Trenčín, keď už predtým 
bola dokončená komplexná prestavba zimného štadióna na 
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Sihoti juhoslovanskou firmou Soko Mostar. Okrem toho treba 
spomenúť, že armáda sa podieľala aj na výstavbe Okruhového 
domu armády, po roku 1989 premenovaný na Kultúrne 
a metodické centrum Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na 
Hviezdoslavovej ulici, ktorý bol spoločnou investíciou armády 
a mesta Trenčín. V Trenčíne bolo vybudovaných stovky bytov 
pre ubytovanie vojakov z povolania, ktoré po ich uvoľnení 
boli odovzdané civilnému sektoru.  
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Peter Keresteš :  Študenti jezuitského gymnázia v Trenčíne 
vo svetle školskej matriky z rokov 1655 – 1775 

 
S nástupom rekatolizácie v Trenčianskej stolici sa začala 

radikálne meniť aj situácia v školstve. Mnohé vynikajúce 
evanjelické školy zanikli. Biskup nitrianskej diecézy Ján Püški 
so súhlasom Ferdinanda 3. dňa 28. októbra 1644 daroval opát-
stvo v Skalke nad Váhom trenčianskym jezuitom. V Trenčíne 
začali účinkovať v prvú adventnú nedeľu 2. decembra 1646, 
práve na vigíliu veľkého apoštola Indie sv. Františka Xa-
verského. Umožnil tým, aby v Trenčíne ako protiváhu k roz-
máhajúcemu sa protestanskému školstvu vybudovali katolícku 
strednú školu – jezuitské gymnázium. Iné rády ako napríklad 
františkáni, benediktíni alebo trinitári sa v tom čase školstvu 
nevenovali, resp. ak mali školy ako napríklad františkáni 
v Pruskom, slúžili len na výchovu ich vlastného rádového 
dorastu. 
Z dejín školy 

Prvý rektorom jezuitov v Trenčíne sa stal Martin Fábry, 
inštalovaný do funkcie 29. septembra 1645. Jeho pomocníkom 
bol Daniel Zedník (Sednick), rodák z Pruského a neskôr On-
drej Banko. Začali učinkovať 2. decembra 1646. Založili 
konvikt (convictus nobilium), výchovný ústav pre chlapcov zo 
šľachtických rodín, v ktorom túto mali dostať plné zaopa-
trenie. Dňa 6. mája 1648 Juraj Rakovnický, komorný radca, 
inštaloval v Trenčíne pátrov jezuitov – Jána Lipaia, Štefana 
Keresteša, Pacolta, Mikuláša Vešeléniho a Štefana Vysočá-
niho. Udelil im právo otvoriť školu. Začiatkom januára 1649 
otvorili v meste gymnázium. V roku 1653 na sviatok sv. Du-
cha položil ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay základný 
kameň kostola. Kostol bol posvätený 1. júla 1657 arcibis-
kupom Jurajom Lippayom, zasvätený bol sv. Františkovi Xa-
verskému. Dňa 18. októbra 1655 otvorili v tejto budove 
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noviciát a školu rozšírili po triedu poézie. Na pozemku 
darovanom Fánčim (Fáncsi) postavili 1662 novú budovu gym-
názia (až po tretie poschodie), ale školu do nej presťahovali až 
o desať rokov neskôr. Vybudovali tu aj kostol a kolégium. 
Školská matrika – prameň aj genealogického výskumu 

V rokoch 1655 – 1775 v škole viedli matriku pod názvom 
„Matricula Scholastica Iuventustis R.M. Gymnasii Tren-
chiniensis ab anno 1655 inchoata, asque 1775 continuata. 
Zapisovali do nej všetkých chlapcov, ktorí na gymnáziu 
študovali (rukopis obsahuje celkom 22.863 záznamov o nich). 
V súčasnosti je uložená v archíve Spolku sv. Vojtecha v Tr-
nave pod signatúrou AR, n.l. Vďaka nej bude postupne možné 
doplniť, resp. spresniť informácie o dejinách gymnázia a od-
povedať napríklad na otázky – koľko študentov na ňom štu-
dovalo, z akých oblastí, sociálnych a konfesionálnych pros-
tredí pochádzali a samozrejme aj ktorí menovite to boli. 
Z tohto hľadiska je spomínaná matrika tiež zdrojom cenných, 
biografických informácií nielen o členoch slovenských (na 
území Slovenska pôsobiacich), ale ja iných rodov a rodín. Už 
prvé nahliadnutia do nej totiž ukázali, že z geografického 
a národnostného hľadiska tu študovali nielen Slováci, Maďari 
(zapísovaní ako Ungarus, Pannonus alebo Slavus) či uhorskí 
Nemci, ale napríklad aj Česi, Chorváti, Moravania, Rakúšania, 
Bavori, Poliaci, Slezania, Taliani, Francúzi (Gallus) a Tran-
sylvánci. 
Charakter matričných záznamov 

Študentov do matriky zapisoval zvyčajne školský prefekt 
(prefect scholarum). Záznamy vypracúval od najvyššej (rétori 
– rhetores) po najnižšiu triedu. V Trenčíne to boli parvisti, 
ktorí sa ešte člšnili na vyšších a nižších (maiores a minores). 
Zápis sa skladal obyčajne z krstného mena, priezviska, údajov 
o stavovskej príslušnosti, národnosti, bydlisku, vierovyznaní, 
veku študenta a prípadne o tom, ktorý rok navštevuje. Niekedy 
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(najmä pri študentoch z nižších tried) išlo len o krstné mená 
a priezviská. Zapisovateľ postupoval od najvyššej triedy 
a údaje zoraďoval abecedne podľa krstného mena. Len nie-
kedy mimo poradia sa na prvých miestach ocitli deti z vyšších 
kruhov. Prefekt niekedy zaznamenal aj počty študentov v jed-
notlivých ročníkoch či triedach. Nie vždy však započítal 
študentov, ktorí prišli, odišli či zomreli počas školského roka, 
ale sa jednoducho zmýlil. Preto uvedené súčty nekorešpondujú 
s reálnymi počtami. Zápisy z rokov 1656, 1664 a 1705 až 
1709. v matrike chýbajú. Ich absencia svedčia, že vyučovanie 
bolo v tomto období zastavené : 
- v rokoch 1656, 1679, 1680, 1681, 1710 – mor v Trenčíne, 
- v rokoch 1663 až 1664 turecké vpády a Tökölyho pov-

stanie; 
- v rokoch 1703 až 1711 stavovské povstanie Františka Rá-

kociho 2.; 
- v roku 1708 v meste Trenčín horelo(z kláštora a kostola je-

zuitov zostali len holé múry). 
Potomkovia plebejských a zemianskych rodín na gym-
náziu 

Už bolo vyššie spomínané, že škola bola určená predo-
všetkým chlapcom zo šľachtických rodín. Pravda navštevovali 
ju deti z rôznych vrstiev vtedajšej spoločnosti, vrátane po-
tomkov meštianskych či iných plebejských rodín. Najpočet-
nejšiu vrstvu šľachtických  študentov na trenčianskom gym-
náziu tvorili chlapci z drobných zemianskych rodín, tzv. arma-
listi. V matrike vystupujúc pod označením Nobilis. Pochádzali 
z blízkeho a vzdialeného okolia, hlavne z Trenčianskej a oko-
litých stolíc a na rozdiel od spolužiakov z vyšších vrstiev 
hlásili sa k panónskej či slovenskej národnosti. Do roku 1715 
študovali na gymnáziu aj štrnásti chlapci zemianskeho pôvodu 
z Moravy, traja z Poľska, jeden sikulský pôvod a jeden uvie-
dol, že pochádza zo Sedmohradska. 
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Významní absolventi  
Podľa provinciálnych záznamov z roku 1688 mali jezuiti 

v Uhorsku 16 gymnázií, z toho na území Slovenska desať. 
Popri trnavskom gymnáziu boli veľké a vplyvné gymnázia 
v Bratislave, Spišskom Podhradí, Košiciach a podobne. Určiť 
akú úroveň dosahovali je problematické. Počet študentov a ich 
stavovské zloženie nemuseli vždy svedčiť o kvalite výučby, aj 
keď kvalitnejšie školy boli vyhľadávanejšie šľachticmi i neš-
ľachticmi. Isté je, že v početnosti študentov trenčianske gym-
názium 17. storočí nedokázalo predbehnúť trnavské gymná-
zium. To ťažilo aj z toho, že sa mohlo oprieť o bezprostrednú 
pomoc ostrihomských prímasov, sídliacich v Trnave, ako aj 
tamojšej univerzity. V roku 1617 navštevovalo trenčianske 
gymnázium šesťsto a v nasledujúcom roku sedemsto štu-
dentov. V Trenčíne z najvýznamnejších osobností študoval na-
príklad budúci péčsky biskup Žigmund Baréni. Jedným zo 
slávnych žiakov trenčianskeho gymnázia bol tiež Samuel 
Timon (1675 – 1736), ktorý tu v roku 1683 vo veku 8 rokov 
navštevoval triedu deklinistov. Študentom školy bol aj Juraj 
Rajčáni, ktorý žil v rokoch 1669 až 1734, neskorší profesor 
trnavskej  univerzity, rektor kolégia v Kluji – Rumunsko 
a v rokoch 1722 až 1726 spovedník v chráme sv. Petra 
v Ríme. V Trenčíne študoval tiež Farkaš Bošáni (1169 – 
1726), ktorý tu vstúpil do jezuitského rádu v roku 1687. Poz-
náme ho ako autora filozoficko-teologických diel, ktorý 
pôsobil v rokoch 1715 až 1717 vo funkcii kancelára Košickej 
univerzity a v rokoch 1723 až 1725 bol dekanom filozofickej 
fakulty v Trnave. Treba spomenúť ešte Pavla Balaša, ktorý zo-
mrel v roku 1770. Bol hlavným kráľovským pohárnikom 
a skutočným tajným radcom. Trenčianske jezuitské gym-
názium splnilo cieľ, ktorý pred neho postavila rekatolizácia. 
Drvivú väčšinu študentov tvorili katolíci. Protestanti (prevážne 
evanjelici) nikdy neprevážili  a ich počet od 90 - tych rokov  
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17. storočia klesal. V roku 1773 pápež Klement 14. bulou Do-
minus ac Redemptor noster zrušil jezuitskú reholu. O dva me-
siace ju nariadila rozpustiť v Uhorsku Mária Terézia. Ako 
však vyplýva zo zápisov, exjezuiti pôsobili až do roku 1775. 
Bolo to v súlade s dekrétom kráľovnej, podľa ktorého, ak bol 
vyučujúci exjezuita ochotný pôsobiť na svojom mieste aj na-
ďalej, mal tam byť ponechaný. V novembri 1776 boli do Tren-
čína slávnostne uvedení piaristi. Pod ich správou gymnázium 
vyvíjalo činnosť až do roku 1918 a potom opäť v rokoch1938 
až 1950. Jeho činnosť bola obnovená v roku 1990. 

Genealogicko – heraldický hlas č. 2/2005, str. 9 – 17 
História piaristického gymnázia v Trenčíne 
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Mgr. Renáta Kaščáková : Matej Korvín a rozkvet Uhorska 
Kráľ Matej Korvín po dohode s Jiskrom centralizoval poli-

tickú moc v Uhorsku. V roku 1467 definitívne skoncoval 
s bratríkmi v bitke pri Veľkých Kostoľanoch. Uskutočnil roz-
siahlu peňažnú a daňovú reformu, ktorou sa mu podarilo 
zvýšiť kráľovské príjmy až na 800 tisíc zlatých ročne. Us-
kutočnil aj reformu kráľovskej kancelárie a súdnictva. Kráľ 
Matej založil v Bratislave prvú univerzitu v Uhorsku – Aca-
demiu Istropolitanu, ktorá počas jeho panovania šírila vzde-
lanosť a renesančné myšlienky. Okrem hospodárskeho a kul-
túrneho rozmachu je najväčšou zásluhou Mateja Korvína fakt, 
že dokázal v mnohých bitkách poraziť Turkov. Počas jeho 
panovania bola turecká expanzia do Európy na niekoľko de-
siatok rokov zastavená. Za panovania Mateja Korvína sa 
celkovo Slovákom ako etniku v Uhorsku darilo. Pätnáste stor-
očie potvrdilo jeden zaujímavý trend zo štrnásteho storočia – 
kľúčové udalosti uhorskej politiky sa odohrávali na Sloven-
sku. Uhorský snem sa už od čias Žigmunda Luxemburského 
stretával najmä v Bratislave. Bolo to však aj preto, že slo-
venské mestá (najmä banské) boli najbohatšie. Bolo preto 
zaujímavé o ne bojovať (Huňady versus Jiskra), dávať ich do 
zálohy (Žigmund Poliakom), alebo zabezpečiť ich prosperitu a 
vyberať od nich čo najväčšie dane (Matej Korvín). Tento trend 
zostal zachovaný aj v nasledujúcich dvoch storočiach. Dôvody 
však boli iné – Turci totiž obsadili centrálnu časť Uhorska.  

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 288/1/06 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Trenčín v 15. storočí – Budova-
nie opevnenia hradu do koneč-
nej podoby. 

 
O celkovom postavení Trenčína vo vrcholnom stredoveku 

možno povedať, že patril do skupiny miest prvej kategórie 
(nielen na Slovensku ale v celom Uhorskom kráľovstve), ktoré 
sa potom na prelome 14. a 15.storočia zvykli nazývať kráľov-
skými mestami. Darovanie Trenčianskeho hradu a panstva ro-
dine Zápoľských (1494) tento vývoj v Trenčíne pribrzdili, 
a tak malo mesto všetky atribúty kráľovského mesta okrem 
jediného – nepatrilo kráľovi. Podľa dochovaných prameňov 
vieme, že ešte v roku 1464 kráľ Matej Korvín uvoľnil časť 
z kráľovských tridsiatkov (cla), ktoré malo mesto použiť na 
budovanie opevnenia. Počas panovania rodu Zápoľských 
v neskorších rokoch došlo potom k najväčšiemu zdokonaleniu 
obranyschopnosti hradu. Bola vybudovaná dvojpodlažná 
budova Kasární hradnej posádky a Južné opevnenie, ktoré 
malo s definitívnou platnosťou vyriešiť starú slabinu hradu - 
zraniteľnosť  smerom od Breziny, ktorá sa zvyšovala najmä 
rýchlym rozvojom delostreleckej techniky. Koncepcia celého 
Južného opevnenia z prelomu 15. a 16. storočia má pravde-
podobne korene v Adriatickej oblasti (Dubrovník) v tom čase 
pod talianskym vplyvom.  

Info Trenčín 25.05.2006  
Pomocná evidencia 288/1/06 
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Trenčín s príchodom  19. storo-
čia. 

 
Po ťaživých udalostiach z prelomu 17. a 18. storočia po-

treboval Trenčín niekoľko desiatok rokov, aby sa spamätal 
z vojen, chorôb a živelných pohrôm, ktoré zažil. Postupne sa 
pozviechali remeslá, obchod, obnovoval sa kultúrny život, 
školstvo. Celkovo sa počas 18. storočia v Trenčíne rozvinulo 
až 41 rôznych remesiel. Remeselníci - súkenníci, krajčíri, 
gombičkári, kožušníci, čižmári, klobučníci, tkáči, ale aj stolári, 
ševci, zlatníci, hodinári, kotlári, zámočníci, klampiari, puškári, 
mydlári, sviečkari, povrazníci, farbiari a ďalší - sa spájali do 
cechov a tvorili dôležitú spoločenskú vrstvu. Na prelome     
18. a 19. storočia mesto opäť poznamenali vojny – tentoraz 
napoleonské, ktoré sa prejavili napríklad veľkým zdaňovaním, 
ale aj obrovský požiar. Pomery sa však pomerne rýchlo opäť 
skonsolidovali a remeslá i obchod sa úspešne vyvíjali až do 
konca feudalizmu. V majetkových pomeroch obyvateľov boli 
značné rozdiely. Za ctihodných mešťanov boli považovaní iba 
tí bohatší, ktorí mali aj svoje meštianske práva udeľované 
mestskou radou. Do 19. storočia vstúpil Trenčín ako mesto 
strednej veľkosti, ktoré si napriek národno-politickým zápa-
som a pohromám zachovalo svoj slovenský charakter.  Tra-
dične tu žilo aj veľa Židov. Na konci 18. storočia mali už 
v meste svoju synagógu a v polovici 19. storočia bolo v Tren-
číne až 12% obyvateľstva židovského pôvodu. Na konci feu-
dalizmu pribudli k meštianskej vrstve aj tzv. honoraciori – 
vzdelanci. Boli to učitelia, úradníci, lekári, právnici, maliari, 
sochári, hudobníci, a pod. Revolučné „meruôsme“ roky neo-
bišli ani Trenčín. Zložitá politická situácia po roku 1848 vie-
dla v druhej polovici 19.storočia aj v Trenčíne k napätým 
vzťahom počas Bachovho absolutizmu a k silným maďari-
začným tlakom. Rozvoju tovární v Trenčíne dlho bránila zao-
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stalosť dopravy. Najbližšia železničná stanica bola v Uher-
skom Hradišti, kam z Trenčína trvala cesta poštovým ko-
čiarom 9 hodín po hradskej ceste, na ktorej bol najslabším 
miestom drevený most cez Váh. Často ho ničili povodne a ľa-
dochody. V 19. storočí zaznamenalo mesto  stavebný rozvoj. 
Problém bývania vzrastajúceho počtu obyvateľov sa riešil 
prestavbou pôvodných alebo výstavbou nových objektov, 
ktoré slúžili ako mestské nájomné domy. Na námestí sa 
koncom storočia hojne prestavovali staré meštianske domy. 
Využili sa múry pôvodného mestského opevnenia, ktoré už 
dávno stratili svoj obranný charakter a pri výstavbe a re-
konštrukcii domov začali mešťanom prekážať.    
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Mgr. Renáta Kaščáková :  Prvá železnica 
 
Trenčín bol až do konca 19.storočia bez železnice. V prí-

pade porúch na moste museli obchodníci svoj tovar prekladať 
a cez rieku prepravovať kompami a člnmi.  Železničná trať 
viedla z Trnavy iba po Nové Mesto, kde sa v roku 1875 pre 
nedostatok financií zastavila. Až v roku 1879 sa trať s veľkou 
slávou predĺžila až do Istebníka, pričom železničná stanica 
v Istebníku sa oficiálne nazývala Trenčín. Prvý vlak s čest-
nými hosťami na čele s ministrom vítalo podľa kroník až 1500 
občanov a súčanská dychovka, ktorá hrala Rákocyho pochod. 
Radosť zo železnice kalila iba skutočnosť, že bola ďaleko od 
centra, a stále oddelená nespoľahlivým mostom. Aj minister 
musel zosadnúť z fiakra a ísť kus cesty pešo, pretože most bol 
práve poškodený povodňou. Otázka ďalšieho priebehu Po-
važskej železnice bola preto v ďalších rokoch predmetom 
množstva memoránd, diskusií a sporov. Dnes, po viac ako sto 
rokoch sa zdá, že vedenie hlavnej železničnej trasy po ľavom 
brehu Váhu je samozrejmé. V časoch, o ktorých píšeme, však 
mala veľa prívržencov s rozumnými argumentmi aj trasa na 
pravom brehu. Tí napríklad tvrdili, že by sa ušetril most 
v Trenčíne a podobne. Dôležitou bola najmä otázka možnej 
straty príjmov, ktoré malo mesto z mýta cez Váh. Tvorili až 
jednu tretinu mestského rozpočtu. Až po vzrušenom hlasovaní 
v mestskom zastupiteľstve sa 14. januára 1883 Trenčania 
nakoniec rozhodli podporovať „ľavý variant“. Ďalšiu stavbu 
železnice potom namiesto finančne slabej účastinnej spoloč-
nosti prevzal do svojich rúk štát a stavbu zadal firme Rugel 
a Sager. Trať z Istebníka do Žiliny postavili v neuveriteľnom 
tempe - za desať mesiacov!  Železničný most bol prvým veľ-
kým moderným technickým dielom v Trenčíne. Konštrukciu 
zostavila a dodala firma Milde a comp. z Viedne. Celá stavba 
mosta trvala 6 mesiacov, pri skúške most zaťažili piatimi 
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lokomotívami. Dňa 28. októbra 1883 bola trať do Žiliny 
hotová a ako prvé ňou prešli zvláštne vlaky s ministrom 
a stovkami hostí. Ich cestu zakončil v upravenej žilinskej 
výhrevni slávnostný banket pre 300 hostí, ktorý organizoval 
bratislavský hoteliér Palugyai.  
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KKaalleennddáárr    
vvýýrrooččíí,,  oossoobbnnoossttíí  aa  uuddaalloossttíí  ookkrreessuu  TTrreennččíínn  

rrookkuu  22000066  
  

Úvod 
Podkladom pre spracovanie tohto Kalendára vvýýrrooččíí,,  oossoobbnnoossttíí  
aa  uuddaalloossttíí  ookkrreessuu  TTrreennččíínn  rrookkuu  22000066  bboollii  úúddaajjee,,  kkttoorréé  zzhhrroo--
mmaažžddiillaa  sspprraaccoovvaatteeľľkkaa   Mgr. Ľudmila Strohnerová z Verejnej 
knižnice Michala Rešetku v Trenčíne. Kalendár obsahuje pre-
hľad osobností a udalostí, ktoré sú spracované v katalógoch 
a kartotékach knižnice. Objektívny prístup k historickým uda-
lostiam a osobnostiam je vyjadrený tým, že do kalendára sú 
zaradené aj také výročia, ktoré sa v nedávnej dobe neuvádzali, 
ale aj také, ktoré boli „glorifikované“. Kritériom výberu do 
kalendára boli okrúhle výročie osobnosti a historickej udalosti 
významnej pre daný región. Snahu o hodnovernosť doku-
mentuje aj zoznam použitej literatúry pri zostavovaní kalen-
dára. Vzhľadom na to, že slovníkové a encyklopedické pra-
mene sa niekedy rozchádzajú v biografických údajoch, dá-
tumoch a miestach narodenia a úmrtia jednotlivých osobností, 
za základ sú považované údaje zo Slovenského biografického 
slovníka.  

Kalendár bol rozdelený na dve časti : 
 zoznam jubilujúcich osobností; 
 zoznam historických udalostí.  
Na vysvetlenie autorka k vydanému kalendáru uvádza, že 

pri  biografickom hesle zoznam jubilujúcich osobností sa 
uvádza dátum narodenia a  úmrtia, vzťah k regiónu (rodák, 
pôsobenie, návštevy, úmrtie, pochovaný) a profesiu. Pri hesle 
zoznam historických udalostí sa uvádza dátum a ich stručnú 
charakteristiku.  

Usporiadanie kalendára je chronologické. Na uľahčenie 
orientácie sú určené menný a zemepisný register.  
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1. Jubilujúce osobnosti 
 

mesiac január 2006  
Misz Rudolf 
(02.01.1871 – 06.06.1954), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), meš-
ťanosta, 235. výročie narodenia 
Veliký Ivo 
(07.01.1941-), Trenčín (pôsobenie), recitátor, organizátor kul-
túrnych podujatí, 65. výročie narodenia 
Bičan Milan 
(01.11.1929 – 11.01.1996) – Trenčín  (pôsobenie, úmrtie), 
stredoškolský pedagóg, 10. výročie úmrtia 
Mojto František  
(10.10.1885 – 11.01.1971), Pruské  (rodák), Trenčín 
(štúdium),pedagóg, ve-rejný činiteľ,  35. výročie úmrtia 
Nemák Vojtech  
(11.01.1861 – 22.04.1932), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), prvý 
veliteľ Zemskej hasičskej jednoty v Trenčíne, 145. výročie 
narodenia 
Štúr Ľudovít  
(29.10.1815 – 12.01.1856), Uhrovec (rodák), Trenčín (štú-
dium), politik, ideológ a vodca národného hnutia, kodifikátor 
spisovnej slovenčiny, 150. výročia úmrtia 
Štúr Karol st. 
(25.03.1811 – 13.01.1851), Trenčín (rodák, pôsobenie), kňaz, 
pedagóg, spisovateľ, 155. výročia úmrtia 
Šimurka Pavol 
(17.01.1926 – 11.12.1989),Koš (rodák), Trenčín (pôsobenie, 
úmrtie), lekár, 80. výročie narodenia  
Hrabovec Ivan 
(18.01.1931 - ), Trenčín (detstvo, štúdium), historik biolo-
gických vied, 70. výročie narodenia  
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Chlebana Ondrej  
(10.10.1908 – 21.01.1961), Trenčín (úmrtie), stolár, ľudový 
ovocinár, ochranca prírody, 45. výročie úmrtia 
Gross Hugo 
(21.05.1894 – 25.01.1971), Svinná (rodák), Trenčín (pôso-
benie, úmrtie),výtvarník, maliár, 35. výročie úmrtia 
Bellai Jozef 
(27.01.1871 – 12.11.1950), Trenčín (pôsobenie), právnik, 
trenčiansky župan,  135. výročie narodenia  
Brešťanský Jozef 
(28.01.1926-02.04.1968), Trenčín - Záblatie (rodák), právnik, 
sudca, 80. výročie narodenia  
Jakubíková Lýdia 
(28.01.1926 - ), Trenčín - Opatová n/V. (rodáčka), Trenčín 
(pôsobenie, módna návrhárka, 80. výročie narodenia  
Fábry Vladimír 
(08.04.1898 – 31.01.1976),Trenčín (pôsobenie), lekár, prie-
kopník dejín medicíny na Slovensku, 30. výročie narodenia 
 
mesiac február 2006  
Hubinský Ján 
(01.02.1951 - ), Trenčín, (rodák, pôsobenie), výtvarník,                
55. výročie narodenia  
Čepčiansky Ladislav 
(02.02.1931 - ), Trenčín (štúdium), pedagóg, kanoista, 75. vý-
ročie narodenia 
Mistrík Jozef 
(02.02.1921 – 14.07.2000), Trenčín (pôsobenie), jazykovedec, 
pedagóg, 85. výročie narodenia  
Turková Mária 
(04.02.1911 – 10.12.1947), Trenčín (pôsobenie) politička, 
poslankyňa Národného zhromaždenia za trenč.oblasť, 95. vý-
ročie narodenia  
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Boček Juraj 
(03.06.1859 – 05.02.1946), Trenčín  (pôsobenie, úmrtie), 60. 
výročie úmrtia  
Ilesházi Jozef 
(1700 – 08.02.1766), Trenčín (pôsobenie, pochovaný), tren-
čiansky a liptovský župan,  240. výročie úmrtia 
Kubala Ferdinand  
(27.05.1918 – 08.2.1996), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), pe-
dagóg, vedúci folklórneho súboru „Trenčan“, 10. výročie 
úmrtia 
Kadlečík Ján  
(13.02.1851 – 04.05.1910), Trenčín (rodák), náboženský 
spisovateľ, kultúrny pracovník, publicista, 155. výročie naro-
denia 
Beták Adam  
(20.02.1786 – 06.07.1868), Trenčín, Dubnica, Malá Hradná, 
Bobot (pôsobenie, kňaz, náboženský spisovateľ, 230. výročie 
narodenia  
Getlík Andrej  
(27.02.1916 – 19.10.1990), Trenčín (pôsobenie), lekár, nestor 
slovenskej pediatrie, 90. výročie narodenia  
Kubalová Eleonóra  
(27.2.1921 - ), Trenčín (pôsobenie), pedagogička, etnografka, 
85. výročie narodenia 
 
mesiac marec 2006  
Hanták Jozef 
(25.10.1954 – 03.03.1996), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), tré-
ner hokejistov, 10. výročia úmrtia 
Záhumenský Anton 
(04.03.1921 - ), Trenčín (pôsobenie), príslušník  2. českoslo-
venskej paradesantnej brigády, 85. výročie narodenia 
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Szalavszký Július 
(13.04.1846 – 07.03.1936), Zemianske Lieskové (úmrtie), ad-
vokát, župan Trenčianskej župy, 160. výročie narodenia  
Ambschell Anton 
(09.03.1751 – 14.07.1821), Trenčín (pôsobenie), kňaz, pe-
dagóg, fyzik, matematik, 255. výročie narodenia  
Pifko Michal 
(12.03.1798 – 10.03.1881), Trenčín (rodák), pedagóg,                
125. výročia úmrtia 
Šimko Julián 
(30.11.1886 – 16.03.1956), Beckov (rodák), Trenčín (štú-
dium)právnik, verejný činiteľ, 50. výročie úmrtia 
Matúš Čák – Trenčiansky  
(1260 – 18.03.1321), Trenčín (pôsobenie),  palatín, majiteľ 
Trenčianskeho hradu, župan, 685. výročie úmrtia 
Hajduch Ján  
(18.03.1906 – 04.08.1972), Trenčín (rodák, pôsobenie, úmr-
tie), fotograf, 100. výročie narodenia  
Radványi Celestín 
(20.03.1911 – 24.08.1978), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), novi-
nár, publicista, spisovateľ,  95. výročie narodenia  
Porubský Ján 
(22.03.1846 – 09.05.1907), Trenčín (rodák, úmrtie), právnik, 
publicista, 160. výročie narodenia  
Steltzer  Karol P. 
(01.11.1813 – 23.03.1876), Trenčín (rodák), kňaz, nábožen-
ský spisovateľ, autor učebníc, 130. výročie narodenia 
Akai Krištof 
(25.03.1706 – 28.03.1766), Trenčín (štúdium), kňaz, spisova-
teľ, astronóm, 300. výročie narodenia,  240. výročia úmrtia 
Štúr Karol st. 
(25.03.1811 – 13.1.1851), Trenčín (rodák, pôsobenie), kňaz, 
pedagóg, spisovateľ, 195. výročie narodenia 
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Porubský Roman 
(29.03.1946 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), fotograf, 60. vý-
ročie narodenia 
 
 

mesiac apríl 2006  
Horňaj Ambroz A. 
(02.04.179 – 02.03.1852), Trenčín (pôsobenie), pedagóg,            
215. výročie narodenia  
Kmoško Michal 
(29.08.1876 – 08.04.1931), Trenčín (štúdium), kňaz, orien-
talista, bádateľ, 75. výročie úmrtia 
Guniš Cyril  
(10.04.1901 – 24.08.1974), Chlievany (rodák), Trenčín, So-
blahov (pôsobenie), kňaz, jazykovedec, prekladateľ, 105. vý-
ročie narodenia  
Janotová Hana  
(09.05.1896 – 12.04.1976), Trenčín (rodáčka), osvetová 
a sociálna pracovníčka, 30. výročia úmrtia 
Szalavszký Július 
(13.04.1846 – 07.03.1936), Zemianske Lieskové (úmrtie), 
Kochanovce (pochovaný), advokát, župan Trenčianskej župy, 
160. výročie narodenia  
Schidlay Eugen 
(14.04.1911 – 17.02.1972), Trenčín (rodák, pôsobenie, pocho-
vaný), právnik, botanik, 95. výročie narodenia  
Biringer František  
(07.01.1859 – 15.04.1931), Trenčín (rodisko), lekár, 75. výro-
čie úmrtia 
Vrla Jozef 
(15.04.1901 - ?), Trenčín (pôsobenie), lekár, publicista,               
105. výročie narodenia 
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Čepelák Rudolf 
(16.04.1886 – 21.12.1972), Trenčín – Zlatovce (pôsobenie), 
pedagóg, entomológ, 120. výročie narodenia 
Hečko Rudolf 
(16.04.1906 – 03.02.1975), Dolná Súča (pôsobenie, úmrtie), 
Trenčín (pôsobenie), pedagóg, zberateľ ľudového folklóru, 
100. výročie narodenia 
Gazda Jozef 
(17.04.1901 – 10.05.1989), Trenčín (pôsobenie), pedagóg, 
ochranca prírody, 105. výročie narodenia 
Staňo  Ondrej 
(1919 – 17.04.1986), Trenčín (pôsobenie), pedagóg, historik, 
20. výročie úmrtia 
Chomkovič Gregor 
(19.04.1891 – 11.10.1968), Trenčín (úmrtie),  pedagóg, člen 
korešpodent Slovenskej akadémie vied, 115. výročie naro-
denia 
Pruno Frašatcký 
(1560 – 23.04.1586), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), pedagóg, 
básnik, 420. výročie úmrtia 
Kállay Karol  
(26.04.1926 - ), Trenčín (detstvo, štúdium),  fotograf, 80. vý-
ročie narodenia 
Vršanský Andrej  
(1902 – 28.04.1986), Trenčín (pôsobenie), kňaz, pedagóg, 
právnik, 20. výročia úmrtia 
 
mesiac máj 2006  
Lipský Ján  
(10.04.1766 – 02.05.1826), Sedličná, (rodák), kartograf,                
180. výročia úmrtia 
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Stark Leopold  
(04.05.1866 – 17.12.1932, Trenčín (rodák), elektrotechnik, 
vynálezca, 140. výročie narodenia 
Púder  Jozef 
(13.09.1874 – 07.05.1941), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), prí-
rodovedec, piarista, 65. výročie úmrtia 
Janotová Hana  
(09.05.1896 – 12.44.1976), Trenčín (rodáčka), osvetová a so-
ciálna pracovníčka, 110. výročie narodenia 
Lisický Mikuláš 
(09.05.1946 - ), Trenčín, (rodák), spisovateľ, pedagóg, 60. vý-
ročie narodenia 
Pullmann Ján 
(10.05.1841 – 12.09.1918), Trenčín (rodák), kňaz cirkevný 
pedagóg, funkcionár Spolku sv. Vojtecha, 165. výročie na-
rodenia 
Zornička Dušan  
(11.05.1946 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), výtvarník, 60. vý-
ročie narodenia 
Kirchvogel Michal 
(21.03.1692 – 24.05.1736), Trenčín, (úmrtie), filozof, pro-
fesor, 270. výročia úmrtia 
Rumpel Karol 
( ? – 24.05.1986), Skalka n/V  (pôsobenie), Trenčín – Orecho-
vé (úmrtie), kňaz, historik,  20. výročie úmrtia 
Izakovič Viliam   
(24.06.1925 – 26.05.1986), Trenčín (pôsobenie), lekár, 
pedagóg, 20. výročie úmrtia 
mesiac jún 2006  
Lipai Ján 
(30.06.1606 – 02.06.1666), Trenčín, (pôsobenie, pochovaný),  
pedagóg, botanik, 400. výročie narodenia a 340. výročie 
úmrtia 
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Porubský Dušan 
(02.06.1876 – 09.04.1924),  Trenčín  (rodák, pôsobenie, úmr-
tie), novinár, redaktor, 130. výročie narodenia 
Šumichrast Mikuláš  
(13.04.1911 – 08.06.1976), Dežerice (rodák), Trenčín (pôso-
benie), vojak, pedagóg,  30. výročie úmrtia 
Súčanský Marián 
(11.02.1938 – 09 06.1996),  Trenčín (rodák, pôsobenie), ma-
liar, 10. výročie úmrtia 
Mikulík Peter  
(10.06.1941 - ), Trenčín (rodák), režisér, herec, 65. výročie 
narodenia 
Janoušek Vladimír 
(12.06.1926 - ), Trenčín (pôsobenie), technik, výtvarník, 80. 
výročie narodenia 
Maršál Jozef  
(14.6.1921 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), účastník proti-
fašistického odboja, 85. výročie narodenia 
Beták Rudolf  
(02.01.1919 – 22.06.1986), Trenčín (rodák, pôsobenie), peda-
góg, jazykovedec, 20. výročie úmrtia 
Beňovský Pavol 
(25.06.1696 – 28.09.1743), Trenčín (štúdium), kňaz, spisova-
teľ, pedagóg, 310. výročie narodenia 
Hajný František  
(25.06.1901 – 29.01.1972), Trenčín, (pôsobenie), entomológ, 
105. výročie narodenia 
Chlebana Milan 
(25.06.1946 - ), Horné Srnie (rodák), Trenčín (pôsobenie), 
muzeológ, etnograf, 60. výročie narodenia 
Učnay Michal 
(21.04.1819 – 25.06.1896), Trenčín (rodák), 110. výročie 
úmrtia 
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mesiac júl 2006  
Straka Ján  
(03.07.1746 – 28.01.1804), Trenčín - Zlatovce (rodák), kňaz, 
náboženský spisovateľ, prekladateľ, 255. výročie narodenia 
Verbély Ladislav 
(05.07.1841 – 1922), Trenčín (rodák), lekár, 165. výročie 
narodenia 
Hadík Ján  
(1631 – 09.07.1681), Trenčín (rodák, štúdium), Melčice-
Lieskové, Slatina n/Bebravou, Uhrovec (pôsobenie), kňaz, 
spisovateľ,  365. výročie úmrtia 
Altrichter Rudolf  
(10.07.1916 – 08.09.1978), Trenčín (štúdium), úradník, gra-
fik, 90. výročie narodenia 
Amschell Anton  
(09.03.1751 – 14.07.1821), Trenčín (pôsobenie), kňaz, peda-
góg, fyzik, matematik, 185. výročie úmrtia 
Mikuš Milan 
(15.07.1926 - ), Krtovce (rodák), Trenčín, Motešice (pôso-
benie), 80. výročie narodenia 
Kudla Ján  
(14.03.1907 – 22.07.1996), Adamovské Kochanovce (rodák), 
Malé Bierovce (pochovaný), Trenčín (pôsobenie), pedagóg, 
múzejník, publicista, verejný činiteľ, 10. výročie úmrtia 
Zemplén Gejza  
(26.10.1883 – 24.07.1956), Trenčín (rodák), pedagóg, chemik, 
50. výročie úmrtia 
Stacho Pavol  
(17.11.1887 – 26.07.1946), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), 
Trenčianske Teplice (pôsobenie),  spisovateľ, publicista, 60. 
výročie úmrtie 
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Štúr Samuel st.  
(16.03.1789 – 27.07.1851), Lubina (rodák), Trenčín (pôso-
benie), Uhrovec (pôsobenie, úmrtie), národno-kultúrny pra-
covník, učiteľ, 155. výročie úmrtia 
Cicvárek Zdenko  
(29.07.1921 – 26.11.1976), Trenčín-(pôsobenie, úmrtie), lekár 
– biochemik, odborný spisovateľ, 85. výročie narodenia 
 
mesiac august 2006  
Kollár Šándor  
(02.08.1921 - ) Trenčín (pôsobenie), vojak, príslušník 2. čes-
koslovenskej paradesantnej brigády, 85. výročie narodenia 
Polák Milan 
 (17.08.1897 - 02.08.1951), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), ve-
rejný činiteľ, 55. výročie úmrtia 
Mittuch Adam (06.08.1671 - ? ), Trenčín (rodák), kňaz,                
335. výročie narodenia 
Koroda Teofil A.  
(07.08.1731 – 21.09.1787), Trenčín (rodák), Trenčianske Te-
plice (úmrtie), pedagóg, spisovateľ, 275. výročie narodenia 
Abel Svetozár  
(11.08.1929 – 11.08.1986), Chocholná – Velčice (rodák), 
Trenčín (pôsobenie, úmrtie), maliar, 30. výročie úmrtia 
Vittek Ján  
(27.12.1793 – 13.08.1866), Trenčín – Opatova (rodák), 
Drietoma (pôsobenie), kňaz, pedagóg, básnik, 140. výročie 
úmrtia 
Hajduch Peter (19.08.1941 - ), Trenčín (rodák, pôsobenie), 
fotograf, 65. výročie narodenia 
Pockody Alexander (21.08.1906 – 12.02.1972), Nové Mesto 
n/V., (pôsobenie, pochovaný), Trenčín (pôsobenie), spisova-
teľ, pedagóg, 100. výročie narodenia 
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Vagovič Vít  
(23.08.1936 - ), Trenčín – Zlatovce (pôsobenie), pedagóg, 
kronikár obce, publicista, 70. výročie narodenia 
Marciňa Milan  
(25.8.1946 - ), Trenčín (rodák), sochár, 60. výročie naro-
denia 
Benešová Viera 
 (31.08.1926 - ), Nové Mesto n/V., Trenčín (pôsobenie), peda-
gogička, kultúrna a osvetová pracovníčka, publicista, 80. vý-
ročie narodenia 
 
mesiac september 2006  
Laco Jozef  
(14.04.1872 - 01.09.1941), Ľuborča (rodák), Trenčín (štú-
dium), Bolešov (pôsobenie), Dolná Súča (úmrtie),  notár, en-
tomológ,  65. výročie úmrtia 
Chládek Henrich  
(03.09.1886 – 18.12.1931), Trenčín (rodák), hudobný skla-
dateľ, organista, 120. výročie narodenia 
Imrikovič Juraj  
(08.09.1696 – 29.11.1771), Trenčín (pôsobenie), kňaz, spi-
sovateľ, 310. výročie narodenia 
Madva Fraňo  
(14.09.1786 - 20.08.1852), Trenčín, Nemšová, Trenčianska 
Teplá (pôsobenie), Nitrianske Sučany (úmrtie), kňaz, bylin-
kár, ľudový lekár, 220. výročie narodenia 
Balogh Augustín Florián  
(20.09.1821 - 03.09.1898), Melčice (rodák), Trenčín (štú-
dium), kňaz, ľudový pracovník, propagátor moderného hos-
podárstva a ovocinárstva, 185. výročie narodenia 
Moško Rudolf  
(22.09.1926 - ), Trenčianska Teplá – Dobrá, (rodák), Trenčín 
(pôsobenie), maliar, 80. výročie narodenia 
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Bálent Štefan  
(23.02.1842 – 24.09.1916), Trenčín (rodák), Beckov (úmrtie), 
kňaz, národovec, 90. výročie úmrtia 
Zongor Štefan (1899 – 24.09.1966), Trenčín (rodák), 
architekt, 50. výročie úmrtia 
 

mesiac október 2006  
Furka Štefan  
(01.10.1906 – 08.12.1962), Trenčín (rodák), matematik, 
pedagóg, 100. výročie narodenia 
Schut Jaroslav 
(01.10.1946 – 18.04.2000), Trenčín (rodák), spisovateľ, pu-
blicista, 60. výročie narodenia 
Dukát Michal  
(05.10.1891 – 30.06.1958), Trenčín (rodák), kníhtlačiar, re-
daktor, 115. výročie narodenia 
Belluš Martin  
(08.10.1911 – 26.03.1977), Trenčín (pôsobenie), lekár, chi-
rurg, 95. výročie narodenia 
Hábel František Xaver  
(13.10.1760 – 13.10.1846), Trenčín (rodák), Dubnica, Dolná 
Súča, Trenčianska Teplá (pôsobenie), kňaz, prekladateľ, člen 
Slovenského učeného tovarišstva, 160. výročia úmrtia 
Štubňa Anton  
(06.05.1934 – 16.10.1996), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), foto-
graf, 10. výročie úmrtia 
Halaša Ján  
(09.10.1893 – 12.10.1981), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), 
lekárnik, fotograf, turista, 25. výročie úmrtia 
Hubocký Michal  
(12.10.1876 – 07.10.1945), Trenčín (rodák), národovec, zbe-
rateľ, remeselník, 130. výročie narodenia 
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Tehlárik Ján   
(20.10.1921 - ), Trenčín – Zlatovce (rodák), príslušník 2. čes-
koslovenskej paradesantnej brigády,  85. výročie narodenia 
Deményi Ladislav  
(1710 – 28.10.1761), Trenčín (rodák), pedagóg, spisovateľ, 
divadelník, 245. výročie úmrtia 
 

mesiac november 2006  
Perger Ján Ľ.  
(01.11.1816 – 1865), Trenčín (úmrtie), maliar, 190. výročie 
narodenia 
Szatmáry Ladislav  
(10.09.1895 – 04.11.1946), Trenčín (rodák), právnik, diplo-
mat, organizátor protifašistického odboja, 60. výročie úmrtia 
Mousson Jozef Theodor  
(14.12.1887 – 06.11.1946), Trenčín (úmrtie), maliar, 60. vý-
ročie úmrtia  
Bielek Jozef  
(24.11.1861 - ? ), Trenčín, Skalka pri Trenčíne, Vršatec (ná-
met), kňaz, spisovateľ, 245. výročie narodenia 
Košíková Mária  
(24.11.1916 - ), Trenčín (rodáčka), pedagogička, prekla-
dateľka,  95. výročie narodenia 
Cicvárek Zdenko  
(29.07.1921 – 26.11.1976), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), lekár 
– biochemik, odborný spisovateľ, 30. výročie úmrtia 
Dubček Alexander  
(27.11.1921 - 07.11.1992), Uhrovec  (rodák), Trenčín (pôso-
benie), politik, 85. výročie narodenia 
Karšay Alexander  
(28.11.1921 - ), Trenčín (rodák), novinár, textár piesní,                 
85. výročie narodenia 
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Imrikovič Juraj  
(08.09.1696 – 29.11.1771), Trenčín (pôsobenie), kňaz, spiso-
vateľ, 235. výročie úmrtia 
Šimko Julián  
(30.11.1886 – 16.03.1956), Beckov (rodák) Trenčín (štú-
dium), právnik, verejný činiteľ, 120. výročie narodenia 
 

mesiac december  2006 
Szatmáry Ladislav  
(10.09.1895 – 04.12.1946), Trenčín (rodák), právnik, diplo-
mat, 60. výročie úmrtia 
Bálent Teodor  
(04.12.1871 – 14.03.1938), Beckov (rodák),  Nové Mesto 
n/V. (úmrtie), Trenčín (štúdium), Myjava (pôsobenie),                
135. výročie narodenia 
Kišš Michal  
(05.12.1846 – 03.03.1927), Uhrovec (rodák) Trenčín (úmrtie), 
pedagóg, osvetový pracovník, básnik, 160. výročie narodenia 
Korvas Vojtech  
(13.12.1941 - ), Nemšová (rodák, pôsobenie), Trenčín 
(pôsobenie), kultúrno-výchovný pracovník, 65. výročie naro-
denia 
Mjartan Ján  
(05.05.1902 – 16.12.1996), Trenčín (pôsobenie) pedagóg, 
etnograf, 10. výročie úmrtia 
Dohnány Ľudovít  
(26.06.1830 – 16.12.1896), Trenčín (pôsobenie, úmrtie), ad-
vokát, kandidát na poslanca Uhorského snemu, 110. výročie 
úmrtia  
Chládek Henrik  
(03.09.1886 – 18.12.1931), Trenčín (rodák), hudobný skla-
dateľ, organista, 75. výročie úmrtia 
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Rajninec Juraj  
(20.08.1930 – 20.12.1996), Trenčín (rodák, pôsobenie, po-
chovaný), pilot, odborný spisovateľ, historik, 10. výročie 
úmrtia 
Abelová – Mišáková Eva  
(22.12.1956 - ), Trenčín (rodáčka, pôsobenie), maliarka,                
50. výročie narodenia 
Pozdišovský Štefan  
(23.12.1906 - ), Trenčín (pôsobenie), historik, pedagóg, pu-
blicista, 100. výročie narodenia 
Medvecký Gregor (20.11.1899 – 27.12.1976), Trenčín (pô-
sobenie, úmrtie), pedagóg, publicista, 30. výročie úmrtia 
 
 
2. Výročie prvej písomnej zmienky o obciach okresu 
Trenčín 
1321  Drietoma – 685. výročie 
1346  Petrova Lehota – 660. výročie 
1111  Trenčín – 895. výročie 
 
 

3. Významné udalosti v okrese Trenčín  
 

1116 ukončenie vojny medzi českým kráľom Vladislavom 
1. a uhorským kráľom Štefanom 2. pri Trenčíne, 890. 
výročie 

1241 vpád Tatárov na Považie. Trenčiansky hrad nebol 
dobytý, 765. výročie 

1386  12.05. mesto Trenčín dostal do daru od manželky 
kráľovnej Márie kráľ Žigmund, 620. výročie 

1421 Žigmund daroval hrad Súču spolu s Trenčínom svojej 
manželke Barbore Cillskej, 585. výročie  

1431 vypálenie Trenčína husitmi, 575. výročie  
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1436 22.02. dvanásť privilégií mesta Trenčín z roku 1402 
od kráľa Žigmunda bolo obnovených kráľom Al-
bertom 570. výročie  

1461  Matej Korvín požiadal na Trenčianskom hrade Juraja 
Poděbradského o ruku jeho dcéry Kataríny, 545. vý-
ročie 

1476 Trenčiansky hrad pripadol Štefanovi Zápoľskému, 
530. výročie  

1556   08.03. kráľ Ferdinand potvrdil patronátne právo Altá-
rie sv. Trojice pre Trenčín, 450. výročie  

1586  Rudolf 2. potvrdil všetky privilégia opátstvu na Skal-
ke, 420. výročie  

1626  Nové Mesto nad Váhom vydrancoval cisársky generál 
Wallenstein, 380. výročie  

1646 usadenie jezuitov v Trenčíne, 360. výročie  
1656. 06.05. dekrétom z Ríma bola v Trenčíne založená Ma-

rianska spoločnosť, 350. výročie  
1671 hradný kostol v Trenčíne prevzatý jezuitmi späť od 

trenčianskych protestantov, 335. výročie  
1671 zemetrasenie v Trenčíne, 335. výročie 
1776 05.04. z rozkazu Márie Terézie sa skončilo pre Tren-

čín nariadenie, že každý rozsudok nad bosorkami mu-
sel byť potvrdený kráľovským splnomocnencom, 230. 
výročie 

1816  21.06. veľká povodeň v Trenčíne, 190. výročie 
1826 23.04. magistrátom mesta Trenčín vydané generálne 

artikulácie pre stolárov, 180. výročie 
1831 cholera v Trenčíne, Starej Turej, 175. výročie 
1861 19.04. v strede Trenčína vypukol požiar, 145. výročie 
1866  založenie dychovej hudby v Dolnej Súči, Drietome, 

150. výročie 
1871 01.07. povodeň v Trenčíne, 235. výročie 
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1871 04.12. v trenčianskom kasíne mal 1. schôdzku spolok 
korčuliarov, 235. výročie 

1876 založenie tlačiarne Leopolda Gansela v Trenčíne, 130. 
výročie 

1876  21.02.  povodeň v Trenčíne, 130. výročie 
1876 31.08. ukončenie stavby drevenej stavby mosta 

v Trenčíne, 130. výročie 
1881 zavedenie omnibusovej premávky s konským poťa-

hom z Trenčína do Trenčianskych Teplíc a do Žiliny, 
125. výročie 

1881 03.10. založenie dievčenského trenčianskeho spevo-
kolu, 125. výročie 

1881 07.10. prvá výstava ovocia a zeleniny v kláštore pia-
ristov v Trenčíne, 125. výročie 

1886 01.01. založenie poštovej sporiteľne v Trenčíne, 120. 
výročie 

1886 15.07. otvorenie kiosku v trenčianskom parku, 120. 
výročie 

1891 ukončenie  prestavby hotela Zlatý baran v Trenčíne, 
115. výročie  

1891 01.07. začal vychádzať v Trenčíne časopis „Úradný 
vestník Trenčianskej župy“, 115. výročie 

1896 otvorenie terajšieho mestského cintorína v Trenčíne-
110. výročie 

1901 01.05. otvorenie železničnej stanice vo Svinnej, 105. 
výročie 

1901 17.07. otvorenie železničnej trate Trenčín – Bošany, 
105. výročie 

1901 01.08. prvé osobné auto v Trenčíne, 105. výročie 
1901 16. – 18.08. otvorenie železničnej trate Trenčín – To-

poľčany, 105. výročie 

 1146



1901 otvorenie Továrne na výrobu pieskového a kamenného 
stavebného dielca – platní v Trenčíne za mostami, 105. 
výročie 

1906 20.05. bola otvorená v Parku M. R. Štefánika v Tren-
číne botanická záhrada, ktorá prezentovala flóru celej 
župy, 100. výročie 

1906 27.05. v Trenčíne bol založený „Občiansky spolo-
čenský kruh“, 100. výročie 

1911 ukončenie stavby synagógy v Trenčíne, 95. výročie 
1911  09.05. bol odovzdaný do užívania v Trenčíne 1. vodo-

vod,  95. výročie 
1911 – 1912 renovácia farského kostola v Trenčíne, 95. vý-

ročie 
1911 24.10. sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie Mu-

zeálnej spoločnosti župy Trenčianskej, 95. výročie 
1916 15.01. prešiel Trenčínom 1. balkánsky vlak, 90. výro-

čie 
1916 05.10. boli sňaté z veží trenčianske zvony pre vojenské 

účely počas prvej svetovej vojny, 90. výročie 
1921 12.07. bola v Trenčíne ustanovujúca schôdza tren-

čianskej organizácie komunistickej strany, 85. výročie 
1921 20.09. privítali Trenčania na starej železničnej stanici 

prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka, 
ktorý cestoval do Martina, 85. výročie 

1936 21.09. návšteva prezidenta Československej republiky 
Eduarda Beneša v Trenčíne, 70. výročie 

1941 20.04. zloženie Ľudového stavebného družstva v Tren-
číne, 65. výročie 

1971 založenie dychovej hudby Strojárka, Textilanka, Vá-
hovanka v Trenčíne, 35. výročie 

1991 28.09. odhalenie Pamätníka Ľudovíta Štúra na Hviez-
doslavovej ulici v Trenčíne, 15. výročie 
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1991 18.10. otvorenie Lekárskej stanice prvej pomoci na 
Legionárskej ulici v Trenčíne, 15. výročie 

1991 21.10. otvorenie City University v Trenčíne, 15. vý-
ročie 

 
 
 

 1148



Pomôcky použité pri spracovaní kronikárskeho záznamu  
mesta Trenčín za rok 2006 

 
 

¾ Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej 
rady v Trenčíne; 

¾ Knižné vydanie „Trenčín v štatistických údajoch, tabuľ-
kách a číslach za rok 2006“; 

¾ Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské 
listy; 

¾ Aktuality stiahnuté z webových stránok internetu; 
¾ Vlastné poznámky a vlastné fotografie z účasti na podu-

jatiach. 
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Záverečné ustanovenie 

 
Návrh kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2006 

bol po vypracovaní kronikárom prerokovaný na rokovaní 
Rady mesta Trenčín dňa 28. júna 2007, ktorá ho svojím uzne-
sením č. 85 vzala na vedomie. Vznesené pripomienky boli 
doplnené a upravené. 

 
V Trenčíne 1. septembra 2007 
 

 
 

 
 

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

   Ing. František Sádecký,                 Ing. Branislav Celler, 
prednosta Mestského úradu         primátor Mesta 
Trenčín                                                               Trenčín  
        

 
 
 
 

    Mgr. Jozef Čery, 
kronikár Mesta Trenčín 
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