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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
účinné v roku 2009 

 
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2009 o dotáciách na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín na kalendárny rok  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2009 o určení názvov 
ulíc v mestskej časti Stred (Ul. Na Zongorke, Ul. Pod 
lesoparkom) a v mestskej časti Západ (Ul. Kňazské, Ul. 
Slivková, Ul. Šafránova) 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2009,  ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 
o odpadoch 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 17/2008 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2004 
o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2009, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2009 
o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2009 ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2008 Zásady 
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hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta 
Trenčín, Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 o určení 
cien za prenájom nebytových priestorov a výške úhrad za 
dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín a 
Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 zmluvných pre-
vodoch. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2008 Zásady 
hospodárenia s bytovým fondom vo vlastníctve Mesta 
Trenčín a Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 o ur-
čovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie 
pozemkov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2006 o pod-
mienkach poskytovania finančných príspevkov na vyko-
návanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2009 o sociálnych 
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej 
pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2009 o Mestskej po-
lícii v Trenčíne. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2009 o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/1997 o pre-
mávke na mestských komunikáciách v Trenčíne. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Trenčín 
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o hlasovaní 
obyvateľstva mesta Trenčín v miestnom referende 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2009 o 
územnom pláne sídelného útvaru Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 21/2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenia č. 3/2005 o 
vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a 
iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území 
mesta Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 20/2008 o podmienkach 
zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta 
Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 19/2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o 
územnom pláne sídelného útvaru Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2008 o rozhodovaní a 
opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa 
základnej školy, materskej školy a centra voľného času v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 17/2008 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2008, ktorým sa 
určuje miesta a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 15/2008, ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré všeobecné záväzné nariadenia v 
súvislosti so zavedením euro.  
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2008 – Zásady hos-
podárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2008, ktorým sa 
určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 o 
určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín a výške náhrad za dočasné užívanie 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2008, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2007 o 
verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turis-
tických podujatiach.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2008 o povoľovaní a 
vykonávaní niektorých výtvarných aktivít. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2008 o povoľovaní 
reklamných, propagačných a informačných zariadení na 
území mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 o zá-
sadách nakladania s finančnými prostriedkami Mesta 
Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o 
zmluvných prevodoch vlastníctva majetku Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2006 
Prevádzkový poriadok pohrebiska Mesta Trenčín.  
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 o od-
padoch.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 14/2007 – o určovaní 
cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve 
Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné užívanie po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/2007, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o 
zmluvných prevodoch majetku mesta.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/2007, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1998, 
Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné dni.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – Zásady 
nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2007 o určení názvov 
ulíc a verejného priestranstva v mestskej časti Stred.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2007, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o 
Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 18/2006 – Prevádzkový 
poriadok pohrebiska Mesta Trenčín,  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 16/2006, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 
o odpadoch.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2006, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o 
zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2006, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/1998 o 
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podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré všeobecné 
záväzné nariadenia.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 9/2006 – o používaní a 
ochrane mestských symbolov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2006 – zásady 
nakladania s finančnými prostriedkami.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2006 o podmienkach 
poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opa-
trení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2006 – o udeľovaní 
Čestného občianstva, Ceny mesta, Ceny primátora a 
Čestných pôct mesta.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2006, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o 
Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 11/2005, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 
o odpadoch.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2005, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o 
Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2005 o verejných 
kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických 
podujatiach.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2005 o vyhradení 
miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov 
informácií počas volebnej kampane na území mesta 
Trenčín. 
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2005 o určení názvu 
ulice v mestskej časti Stred – Ulica Pod Komárky.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2004 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku v meste Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2004, ktorým sa rušia 
niektoré všeobecné záväzné nariadenia. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2004 o určení 
školských obvodov na území Mesta Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2004 o odpadoch.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2004 o pravidlách 

času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/2003 o zmluvných 
prevodoch vlastníctva majetku mesta.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2003 o určení názvu 
ulice v mestskej časti Západ – Ulica K mlyniskám.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2003 o určení názvu 
ulice v mestskej časti Juh – Ulica Južná.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2002 o podmienkach 
držania psov v Meste Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2000 o ovzduší a 
poplatku za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi zne–
čistenia.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1999 o územnom 
pláne sídelného útvaru Trenčín. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 13/1998 o trhovom 
poriadku pre Trenčianske vianočné trhy.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/1998 o trhovom 
poriadku pre príležitostné trhy na Farskej ulici a Mierovom 
námestí.  
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- Všeobecné záväzné nariadenie č. 10/1998 o trhovom 
poriadku pre trhovisko č. 3 pri nákupnom stredisku Úspech.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/1998 o trhovom 
poriadku pre trhovisko č. 4 pri nákupnom stredisku Roz-
kvet. 

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/1998 o trhovom 
poriadku pre trhovisko č. 1 pri nákupnom stredisku Družba.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/1998 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/1997 o premávke na 
pozemných komunikáciách na území mesta.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/1994 o domovom 
poriadku v Meste Trenčín.  

- Všeobecné záväzné nariadenie č. 7/1991 o Štatúte zelene.  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/1991 – o Štatúte 

mestskej pamiatkovej rezervácie  
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Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne v roku 2009 
 
- poslanci rokovali na jedenástich zasadnutiach, z toho na 

piatich mimoriadnych zasadnutiach; 
- prijali celkom 156 uznesení  
Z najdôležitejších prijatých uznesení treba spomenúť :  
 

Uznesenia  
mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa  

15. januára 2009 
 

uznesenie č. 414 vymenovalo JUDr. Stanislava Bera za 
náčelníka Mestskej polície v Trenčíne dňom 
21. januára 2009; 

 uložilo mu spracovať analýzu súčasného 
stavu Mestskej polície v Trenčíne s návrhom 
opatrení na aprílové rokovanie mestského 
zastupiteľstva; 

 
Uznesenia 

 Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa  26. februára 
2009 

 
uznesenie č. 424 zvolilo Ing. Libušu Zigovú za hlavného 

kontrolóra Mesta Trenčín; 
uznesenie č. 426 schválilo poverenie za sobášiacich poslan-

cov mestského zastupiteľstva okrem Ga-
briely Hubinskej, Ing. Jána Krátkeho, 
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Ing. Jána Bezáka, Marty Bláhovej 
a Eduarda Hartmana od 26. februára 2009; 

uznesenie č. 427 schválilo koncepciu rozvoja informačného 
systému Mesta Trenčín; 

 
Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa  29. apríla 2009 
 
uznesenie č. 445 schválilo : 

1. záverečný účet Mesta Trenčín za rok 
2008 bez výhrad; 

2. rozdelenie záverečného účtu; 
uznesenie č. 447 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 

2/2009 o hlasovaní občanov mesta Trenčín 
v miestnom referende; 

uznesenie č. 448 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie            
č. 3/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 449 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 
4/2009, ktorým sa mení Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/1997 o premávke na mest-
ských komunikáciách na území mesta 
Trenčín; 

uznesenie č. 450 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie              
č. 5/2009 o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov; 

uznesenie č. 455 vzalo na vedomie správu o činnosti Zboru 
pre občianske záležitosti za rok 2008; 
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Uznesenia  
mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 

21. mája 2009 
 
uznesenie č. 458 vyhlásenie miestneho referenda na deň 11. 

júla 2009 vo veci výstavby obchodno-
zábavného a spoločenského centra Aupark 
v Trenčíne;  

 
Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 25. júna 2009 
 
uznesenie č. 471 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie               

č. 7/2009 o sociálnych službách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín;  

uznesenie č. 472 schválilo novelizáciu Zásad vydávania všeo-
becne záväzných nariadení a vnútorných no-
riem Mesta Trenčín; 

uznesenie č. 473 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie                  
č. 6/2009 o Mestskej polícii v Trenčíne; 

uznesenie č. 474 schválilo Štatút Mestskej polície v Trenčíne; 
uznesenie č. 475 zriadilo dočasnú komisiu mestského zastu-

piteľstva pre sťažnosti v tomto zložení : 
- predseda komisie - Vaňo Tomáš,  
- členovia :  

- Dobiaš Ľubomír, 
- PhDr. Kvasnička Marián, 
- JUDr. Kanaba Ján, 
- Ing. Gálik Dušan 
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uznesenie č. 476 schválilo : 
1. poverenie za sobášiacich poslancov 

mestského zastupiteľstva Gabrielu Hu-
binskú, Ing. Jána Krátkeho, Ing. Jána 
Bezáka, Martu Bláhovú a Eduarda 
Hartmana; 

2. za miesto sobášnych obradov sobášnu 
miestnosť Mestského úradu v Trenčíne; 

3. za miesto sobášnych obradov v čase           
od 1. mája do 30. septembra kalendárneho 
roka Delovú baštu, Barborin palác a hrad-
né nádvorie Trenčianskeho hradu; 

uznesenie č. 477 schválilo : 
1. žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

na realizáciu projektov v rámci opatrenia 
1.1 ROP : 
- rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, 

Hodžova ulica;  
- rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, 

L. Novomeského ulica; 
- rekonštrukcia Základnej školy Trenčín, 

Veľkomoravská ulica; 
2. zabezpečenie financovania projektov vo 

výške 5 % z celkových oprávnených vý-
davkov z rozpočtu mesta takto : 
- vo výške 95.909,27 eur na rekon-

štrukciu Základnej školy Trenčín, 
Hodžova ulica; 
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- vo výške 74.354,38 eur na rekon-
štrukciu Základnej školy Trenčín, L. 
Novomeského ulica; 

- vo výške 66.911,11 eur na rekon-
štrukciu Základnej školy Trenčín, Veľ-
komoravská ulica; 

 
 

Uznesenia  
mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 

15. júla 2009 
 
uznesenie č. 478 vyhlásilo výsledok miestneho referenda 

konaného dňa 11. júla 2009 : 
1. celkový počet 47.132 oprávnených obča-

nov zapísaných v zoznamoch na hlaso-
vanie v referende; 

2. celkový počet 4.927 oprávnených obča-
nov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní; 

3. celkový počet 4.911 platných hlasov a 
celkový počet 9 neplatných hlasov; 

4. celkový počet 394 oprávnených občanov, 
ktorí na otázku v referende odpovedali 
„áno“, a celkový počet 4.517 oprávne-
ných občanov, ktorí na otázku v refe-
rende odpovedali „nie“; 

5. miestne referendum bolo neplatné, preto-
že sa na ňom nezúčastnila aspoň polovica 
oprávnených občanov. 
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Uznesenia  
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 27. augusta 2009 
 
uznesenie č. 479 schválilo Zásady postupu pri prijímaní, 

evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavo-
vania sťažností fyzických osôb a právnic-
kých osôb a postupu pri vybavovaní petícií 
v podmienkach samosprávy Mesta Trenčín. 

 
Uznesenia  

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 29. októbra 2009 
 

uznesenie č. 517  schválilo : 
1. novelizáciu Zásad hospodárenia a nakla-

dania s majetkom Mesta Trenčín; 
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Trenčín č. 10/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa : 
-   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Trenčín č. 14/2008 „Zásady hospodá-
renia s bytovým fondom vo vlastníctve 
Mesta Trenčín“ 

-   Všeobecne záväzné nariadenie                  
č. 14/2007 „o určovaní cien za prená-
jom nebytových priestorov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 
dočasné užívanie pozemkov vo vlast-
níctve Mesta Trenčín“ 

-   Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 
Trenčín č. 7/2003 „o zmluvných pre-
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vodoch vlastníctva majetku Mesta 
Trenčín“; 

uznesenie č. 518 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie             
č. 11/2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 „o 
sociálnych službách a úhradách za sociálne 
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín.“ 

uznesenie č. 519 schválilo : 
1. zlúčenie rozpočtových organizácií „So-

ciálne služby Mesta Trenčín, m.r.o.“ 
a „Domov penzión pre dôchodcov Tren-
čín, m.r.o.“ s právnym nástupcom Sociál-
ne služby Mesta Trenčín, m.r.o. s účin-
nosťou od  1. januára 2010; 

2. zmenu zriaďovacej listiny Sociálnych 
služieb Mesta Trenčín, m.r.o. s účinnos-
ťou od 1. januára 2010; 

3. zmenu Štatútu Sociálnych služieb Mesta 
Trenčín, m.r.o. s účinnosťou od 1. januá-
ra 2010; 

4. odvolala riaditeľku Domova penziónu pre 
dôchodcov Trenčín, m.r.o. Ing. Beatu 
Sladkovičovú od 1. januára 2010; 

uznesenie č. 520 berie na vedomie informáciu Ing. Eriky 
Vravkovej o vzdaní sa funkcie riaditeľky 
Mestského hospodárstva a správy lesov 
m.r.o. Trenčín ku dňu 30. september 2009. 
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uznesenie č. 521 schválilo týchto zástupcov Mesta Trenčín do 
predstavenstva spoločnosti Trenčianska par-
kovacia spoločnosť, a.s. : 
- predseda :   Ing. František Orolín, 
- členovia :  Ing. Ladislav Petrtýl,  

  Ing. Iveta Marčeková. 
 

Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 24. novembra 2009 

 
uznesenie č. 526 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke 

medzi Mestom Trenčín ako požičiavateľom 
a občianskym združením Bike Trial team 
Trenčín ako výpožičiavateľom pozemok 
v Trenčianskych Biskupiciach o výmere               
910 m2 za účelom prevádzkovania športo-
vých aktivít na dobu neurčitú od 1. de-
cembra 2009. 

uznesenie č. 527 schválilo výber projektov zo „Zásobníka 
prioritných projektov Mesta Trenčín na 
obdobie 2007 – 2013“ na nenávratné finan-
covanie zo štrukturálnych fondov Európskej 
únie :  
1. Obnova kultúrnej pamiatky Domu 

spolkového (kino Hviezda); 
2. Elektronizácia služieb krajského mesta 

Trenčín; 
3. Obnova potenciálu lesného hospodár-

stva v mestských lesoch Trenčín pros-
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tredníctvom rekonštrukcie protipo-
žiarnej cesty v k. ú. Soblahov a Mní-
chova Lehota. 

 
 

Uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne konaného 17. decembra 

2009 
 

uznesenie č. 539 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke 
medzi Mestom Trenčín ako výpožičia-
vateľom a : 
- Kultúrnym centrom Kubra, občianske 

združenie ako požičiavateľom na neby-
tové priestory Kultúrneho centra v Kubre, 
na dobu neurčitú od 1. januára 2010. 

- Kultúrnym centrom Aktivity, občianske 
združenie ako požičiavateľom na neby-
tové priestory Kultúrneho centra Trenčín - 
Juh, Kyjevská ulica, na dobu neurčitú od 
1. januára 2010.  

- Kultúrnym centrom Stred, občianske 
združenie ako požičiavateľom na neby-
tové priestory Nákupného strediska Druž-
ba, Soblahovská ul. č. 4, na dobu neur-
čitú od 1. januára 2010. 

uznesenie č. 542 schválilo uzatvorenie zmluvy o výpožičke 
Mestom Trenčín ako výpožičiavateľom 
a Pohrebníctvom Dvonč, spoločnosť s.r.o. 
Partizánske ako požičiavateľom o prevádz-
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kovaní pohrebísk na dobu neurčitú 
s účinnosťou od 1. februára 2010. 

uznesenie č. 546 schválilo Programový rozpočet Mesta Tren-
čín na rok 2010 s doplnkami 

uznesenie č. 547 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesto Trenčín č. 13/2009, ktorým mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 17/2008 „o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.“ 

uznesenie č. 548 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 12/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesto Trenčín č. 7/2004 „o dodržovaní 
čistoty a poriadku v meste Trenčín.“ 

uznesenie č. 549 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 14/2009, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 4/2004 „o odpadoch“ 

uznesenie č. 550 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 16/2009 „o dotáciach na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej ume-
leckej školy, poslucháča jazykovej školy, 
dieťa materskej školy a dieťa školského za-
riadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín na kalendárny rok 2010.“ 

uznesenie č. 551 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Trenčín č. 15/2009 „o určení názvov 
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ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej časti 
Západ.“ 

uznesenie č. 552 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
zmenu Štatútu Mesta Trenčín. 

uznesenie č. 553 schválilo : 
-  Cenový výmer Mesta Trenčín č. 2/2009  
- Cenník mestskej hromadnej dopravy 

Trenčín s účinnosťou od 1. marca 2010. 
uznesenie č. 554 schválilo zahájenie prípravy projektu „Môj 

domov – región Biele Karpaty“ a podanie 
žiadosti o dotáciu z Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika 
– Česká republika 2007 – 2013 

uznesenie č. 555 menovalo do funkcie riaditeľky Sociálnych 
služieb Mesta Trenčín, m.r.o. PhDr. Alenu 
Laboreckú dňom 1. januára 2010. 

uznesenie č. 556 schválilo zvýšenie základného imania spo-
ločnosti Trenčianske vodárne a kanalizácie, 
a.s. finančným vkladom v čiastke zodpo-
vedajúcej minimálne 5 % nákladov projektu 
„intenzifikácia čistiarne odpadových vôd, 
odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou 
v Trenčianskom regióne“, čo predstavuje 
90.746 eur. 

uznesenie č. 557 vzalo na vedomie  : 
1. Harmonogram zasadnutí Mestského zas-

tupiteľstva v Trenčíne na rok 2010 
2. Harmonogram zasadnutí Mestskej rady 

v Trenčíne na rok 2010 
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Verejno – spoločenský ţivot 
 
Trenčiansky Silvester a vítanie Nového roka sa uskutočnilo 

na Mierovom námestí pod názvom Retro Silvester. Chladné 
počasie sa podpísalo na malej účasti občanov tejto chvíli. 
Program poskladaný z hudobnej produkcie sedemdesiatich 

rokov a muzikálu 
Pomáda tieţ ne-
nalákal. Niektorí 
chceli vidieť novo-
ročný ohňostroj, 
ale keďţe nebol 
vedený z Tren-
čianskeho hradu, 
ale  z objektu kina 
Hviezda pri cest-
nom moste, jeho 

efekt zakrývali okolité budovy. Tí, ktorý pohli rozumom 
a vyšli na Mariánske námestie pri farskom kostole, si ohňo-
stroj pochvaľovali. Veľa ľudí radšej odišlo domov, lebo lieta-
júce petardy a prázdne fľaše ohrozovali okoloidúcich, alebo 
blízko stojacich. Po polnoci sa prítomným občanom prihovoril 
a do nového roka zaţelal všetko najlepšie viceprimátor Mesta 
Trenčín Tomáš Vaňo a vyjadril aj svoje osobné ţelanie, aby 
padlo rozhodnutie Vlády Slovenskej republiky vo výstavbe 
druhého cestného mosta cez Váh v Trenčíne. Tohoročný 
program aj s ohňostroj vyšiel mestskú pokladnicu 4300 eur. 
Silvestrovská a novoročná noc bola v Trenčíne podľa polície 
i hasičov pokojná.  

Trenčianske noviny 05.01.2009 
Pomocná evidencia 12/1/09 
 
V utorok 13. januára 2009 rokovali na pôde Mestského 

nový rok sme privítali aj v sídliskách 
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úradu v Trenčíne zástupcovia rozhodujúcich spoločností 
spravujúcich tepelné zdroje na území mesta Trenčín 
s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Cellerom 
a zástupcami odborných útvarov mestského úradu. Podľa 
vyjadrení všetkých zúčastnených musí Mesto Trenčín 
vyhodnotiť platnú Energetickú koncepciu Mesta Trenčín 
a prijať nové opatrenia, ktoré budú viesť k energetickej 
sebestačnosti mesta vyuţitím obnoviteľných zdrojov energie 
pre výrobu tepla a teplej vody. Príkladom je sídlisko Juh, kde 
uţ dnes funguje nová tepláreň vyuţívajúca na výrobu tepla 
biomasu, ktorá vykuruje 2 800 domácností, čo sú dve tretiny 
najväčšieho trenčianskeho sídliska.  
 V tomto roku by podľa výsledkov rokovania v rámci ener-
getického auditu mali byť prehodnotené zariadenia vyrábajúce 
teplo na území mesta Trenčín vo vlastníctve mesta s cieľom 

zabezpečiť čo naj-
väčšie moţné napo-
jenie domácností 
a organizácií v sprá-
ve Mesta Trenčín na 
centrálne vykurova-
cie systémy pouţíva-
júce alternatívne 
zdroje energie (bio-
masa a podobne). 

Úlohou audítora bude zároveň zapracovať do aktuálnej kon-
cepcie konkrétne opatrenia pre Mesto Trenčín, tak aby bolo 
moţné zabezpečiť stanovený cieľ.  

Mesto Trenčín v súvislosti so závermi a podľa pokynov 
krízového štábu Ministerstva hospodárstva Slovenskej repu-
bliky obmedzilo dodávky plynu do zariadení, ktorých spotreba 
presahuje 60 000 m3 ročne. Obmedzenie vstúpilo do platnosti 
dňa 8. januára 2008 a platí aţ do odvolania. Obmedzenie sa 
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dotklo týchto mestských zariadení : 
- Krytá plaváreň, v ktorej sa daná situácia vyuţila na 

vyčistenie bazéna, vymaľovali sa priestory vstupnej haly, 
sáun a toaliet, opravili sa vodovodné zariadenia a vzdu-
chotechniky.  

- Mestská športová hala, ktorej sa obmedzenie prevádzky 
takmer nedotklo. I keď podľa zástupcu prevádzkovateľa 
Miroslava Ságu sú priestory chladnejšie a kde je potrebné 
tak dokurujú elektrinou. Našťastie sa obmedzenie nedotklo 
teplej vody, tak mohli prebehnúť všetky zápasy hádzanej, 
floorbalu aj volejbalu.  
Info Trenčín 15.01.2008 
Pomocná evidencia 20/1/09 

 
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov predloţil primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler mimoriadnemu rokovaniu 
Mestského zastupiteľstvu v Trenčíne dňa 15. januára 2009 po 
odstúpení bývalého náčelníka Mestskej polície v Trenčín Mgr. 
Františka Orságha k 31. decembru 2008 návrh na vymenova-
nie nového náčelníka Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Sta-
nislava Bera od 21. januára 2009.  

Poslanci mestského zastupiteľstva si v krátkosti vypočuli 
predchádzajúce pracovnú charakteristiku 
JUDr. Stanislava Bera. Okrem iného uvie-
dol, ţe v roku 1999 absolvoval vysoko-
školské štúdium na Akadémii Policajného 
zboru Slovenskej republiky v Bratislave. 
V roku 2004 po absolvovaní rigoróznej 
skúšky na Akadémii Policajného zboru 

Slovenskej republiky v Bratislave, v odbore bezpečnostné 
sluţby, mu bol udelený akademický titul doktor práv „JUDr“. 
Prax a profesijné skúsenosti : 

JUDr. Stanislav Bero 
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- rok 2008 -  starší vojenský poradca veliteľa Veliteľstva síl 
výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky  

- v rokoch 2005 - 2008   riaditeľ Vojenskej polície Sloven-
skej republiky 

- v rokoch 2005 - 2008  člen Rady vlády Slovenskej republi-
ky pre prevenciu kriminality 

- v rokoch 2004 - 2005 riaditeľ Odboru policajných činností 
veliteľstva Vojenskej polície v Trenčíne 

- v rokoch 1999 - 2004 riaditeľ Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Slovenskej republiky v Trenčíne 

- v rokoch 1997 – 1999 vedúci Oddelenia násilnej kriminality 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej repu-
bliky v Trenčíne  

- v rokoch 1980 - 1997  postupný prechod  takmer všetkými 
sluţbami a funkciami v policajnom zbore 
V závere svojho vystúpenia primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler uviedol, ţe JUDr. Stanislav Bero má dosta-
točné teoretické a praktické skúsenosti, organizačné schop-
nosti a osobnostné predpoklady pre výkon funkcie náčelníka 
Mestskej polície v Trenčíne. Následne potom poslanci pred-
loţený návrh schválili. 

Vlastné poznámky 
 

Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler zvolal dňa             
15. januára 2009 zasadnutie Krízového štábu Mesta Trenčín. 
Tento podrobne zhodnotil súčasnú situáciu s dodávkami plynu 
pre územie Slovenskej republiky a moţné dopady na mesto 
Trenčín a zároveň pripravil úlohy a opatrenia pre najbliţšie 
obdobie. Konkrétne úlohy sú zatiaľ skôr administratívneho 
charakteru a týkajú sa činnosti Mestského úradu v Trenčíne 
a jeho útvarov, prípadne koordinácie jednotlivých členov 
a zloţiek štábu. Z pohľadu mestských organizácii naďalej platí 
obmedzená dodávka plynu iba pre mestskú krytú plaváreň, 
mestskú športovú halu a zimný štadión. Posledné dva subjekty 
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fungujú aj napriek niţšiemu vykurovaniu bez výraznejších 
obmedzení, prevádzkovateľ krytej plavárne vyuţíva danú si-
tuáciu na vykonanie potrebných údrţbových a rekonštruk-
čných prác. 

Odborníci a zástupcovia mesta Trenčín sa zhodli, ţe je 
potrebné : 
1. vyhodnotiť plnenie Energetickej koncepcie mesta Tren-

čín, schválenej v roku 2006 a, ktorá bude viesť k energe-
tickej sebestačnosti mesta pri výrobe tepla a teplej vody s 
vyuţitím obnoviteľných zdrojov energie (biomasa a pod.); 

2. vykonať v tomto roku 2009 energetický audit, v ktorom 
budú prehodnotené zariadenia vyrábajúce teplo vo vlast-
níctve mesta s cieľom zabezpečiť čo najväčšie moţné 
napojenie domácností a organizácií v správe mesta Trenčín 
na centrálne vykurovacie systémy pouţívajúce alternatívne 
zdroje energie (biomasa, drevoštiepka). 
Tento návrh predloţil primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler na rokovanie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne dňa 15. januára 2009, ktorý poslanci jednomyseľne 
schválili. 

Vlastné poznámky 
 

Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler predstavil 
dňa 21. januára 2009 
nového náčelníka 
Mestskej polície 
v Trenčíne JUDr. 
Stanislava Bera 
veliteľom okrskov 
mestskej polície. Pri 
tejto príleţitosti pri-
mátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler 

konštatoval, ţe na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa    
zľava primátor Ing. B. Celler, náčelník MP JUDr. Stanislav Bero 
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15. januára 2009 bol JUDr. Stanislav Bero schválený do 
funkcie náčelníka mestskej polície a očakáva, ţe jeho priči-
nením obyvateľstvo mesta Trenčín zmení svoj vzťah k 
mestskej polícii, ktorá sa v závere kalendárneho roka 2008 
zviditeľnila viacerými škandálmi, čo vyústilo aj v abdikácii 
bývalého náčelníka Mgr. Františka Orságha z funkcie. Ná-
čelník Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero sa 
vyjadril, ţe po oslovení primátorom si nechal čas na 
rozmyslenie, lebo si uvedomoval, ţe medzi prostými občanmi 
má mestská polícia 
veľmi zlú povesť. 
Zároveň však sa táto 
skutočnosť stala pre 
neho motívom, aby 
nedostatky odstránil, 
reputáciu mestskej 
polície napravil, preto 
aj funkciu prijal. 
V prvých dňoch po 
nástupe do funkcie navštívi všetky policajné okrsky a zoznámi 
sa s problematikou činnosti, ktorú zabezpečujú na svojom 
teritóriu. Naznačil, ţe nie je mu cudzia ani návšteva iných 
okresných a krajských miest, v ktorých by sa chcel zoznámiť, 
ako oni zabezpečujú činnosť a dobré skúsenosti pouţiť 
v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 

Trenčiansky samosprávny kraj sa zúčastnil na 15. ročníku 
prestíţneho medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF 
Slovakiatour 2009, ktorý sa uskutočnil v dňoch 22. – 25. 
januára 2009 vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba  
v Bratislave. Trenčiansky samosprávny kraj sa ako vystavo-
vateľ predstavil tento rok na ploche 120 m2 spoločne s výz-
namnými partnermi, s Regionálnym zdruţením Cestovného 
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ruchu Horná Nitra, 
Zdruţením Cestov-
ného ruchu Tren-
čianske Teplice 
a mestom Trenčín 
v hale B2, v stánku 
č.302. Leitmotívom  
tohtoročnej expozície 
bola téma - Dary Ze-
me, ktorého hlavným 
poslaním bolo upútať 

pozornosť návštevníkov na dary a danosti, ktorými územie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja oplýva – prírodné  bohat-
stvo, uhlie či liečivé termálne vody. 

Po oficiálnom otvorení veľtrhu v Programovom centre 
výstaviska dňa 22. januára 2008 bol neskôr slávnostne 
otvorený aj výstavný stánok Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Kým v predchádzajúcich ročníkoch sa na tomto akte 
evokovali historické osobnosti ako Matúš Čák Trenčiansky či 
 Alţbeta Báthoryčka, tohtoročný otvárací program pod 
názvom Šachtag pripomenul starodávne ceremónie banských 
spolkov. Za účasti členov Handlovského baníckeho spolku bol 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH sláv-
nostne prijatý za nového 
člena baníckeho spolku. 
Atmosféru dotvorili 
zvuky klopačky, baníc-
ke kahance, slávnostné  
banícke uniformy a 
tieţ banícke piesne. 
Cieľom program bola aj 
oslava 100. výročia exi-
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stencie baníctva v našom kraji. 
    Po baníckom ceremoniáli odovzdal trenčiansky ţupan oce-
nenia týmto príkladným regionálnym produktom cestovného 
ruchu a výrazným osobnostiam, ktoré sa zaslúţili o rozvoj 
tohto odvetvia v regióne :  

 v kategórii regionálny produkt získal ocenenie : 
- Hornonitriansky banský skanzen, ktoré prevzal riaditeľ 

Vladimír Povaţan,  
- Trenčianske hradné a historické hry, ktoré prevzal 

Ladislav Sekerka, 
- Jazdecké parkúrové preteky o Povaţský pohár, ktoré 

prevzal Tibor Telecký.  
 v kategórii osobností si pamätný list prevzali : 

- handlovský rezbár Ján Procner,   
- bojnický sokoliar Jozef Tomík 
- a myjavská folkloristka Viera Feriancová.         

Súčasťou výstavného stánku bola banská štôlňa, do ktorej 
sa bude dať aj sfárať a ktorá pripomenie Hornonitriansky ban-
ský skanzen, unikátne zariadenie cestovného ruchu na Slo-
vensku. Popri technických prvkoch dotvoria imidţ expozície 
baníci, umelecký rezbár, čipkárka, hrnčiar, drotár, výrobca 
tradičnej trenčianskej medoviny, sokoliari, ale aj brušné 

tanečnice, masér a reha-
bilitační pracovníci. Vô-
ňa chutných oblátok pri-
pomenula atmosféru kú-
peľných mestečiek a lá-
kavý buket vybraného 
sortimentu vín sa šíril od 
stolíka someliera zo 
špičkovej vinotéky z 
Bojníc. Aj tento rok sa zľava – ţupan TSK Pavol Sedláček, minister SR Ing. Janušek Marián  
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návštevníci  mohli zapojiť do súťaţe o hodnotné ceny „Poznaj 
náš kraj“.  

Záverom treba konštatovať, ţe zariadenia Cestovného ruchu 
v Trenčianskom samosprávnom kraji, ubytovacie, stravovacie 
a rekreačné zariadenia, múzeá, kúpele, lyţiarske centrá, ale aj 
mnohé mestá a obce urobili v poslednom období výrazné zme-
ny a pokrok v  snahe prilákať návštevníkov a uspokojiť ich 
potreby. Práve preto na výstave ponúkali tradičné produkty 
a sluţby, ktoré sú stále ţiadané a priniesli aj s nové produkty 
podľa súčasných trendov v turizme. Pestrá a kvalitná ponuka 
vo forme prezentačných a propagačných materiálov bola pri-
pravená pre všetkých návštevníkov stánku. Uţ počas prvého 
dňa výstavy navštívil stánok Trenčianskeho samosprávneho 
kraja minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky Ing. Marián Janušek, ţupan Ţilinského samo-
správneho kraja Ing. Juraj Blanár, ţupan Bratislavského 
samosprávneho kraja Ing. Vladimír Bajan, ale aj známe 
osobnosti z kultúrneho ţivota, herci činohry Národného diva-
dla v Bratislave Leopold Haverl a Magda Vášáryová. 

Vlastné poznámky 
 

Z trenčianskej mestskej polície odišlo do civilu 1. februáru 
2009 šestnásť policajtov, čím sa ich počet zníţil o štvrtinu. 
Dobrovoľný odchod s odmenou vo výške osem mesačných 
platov im ponúkol nový náčelník JUDr. Stanislav Bero. 
Celková výška odmien predstavovala 87.000 eur (2.620.962 
Sk). Ako uviedol, „bolo to výhodné pre obe strany, keď hneď 
na druhý deň po odchode sa prepustení policajti mohli 
nahlásiť na úrad práce a poberať príspevok v nezamestna-
nosti.“ Kto mal odísť, bola zodpovednosť na novom ná-
čelníkovi. Ten pripustil, ţe jedným z kľúčov rozhodovania 
bola anonymná anketa, v ktorej sa mali policajti vzájomne 
ohodnotiť a tí, čo sa vyskytli u všetkých, museli odísť. 
Vyradenie prevaţne sluţobne starších policajtov komentoval 
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slovami, ţe starého psa neohneš. V piatok 30. januára 2009, v 
deň podpísania dohôd, malo dokonca údajne dôjsť k fyzic-
kému útoku na zástupcu náčelníka Petra Vojtěcha na jedného 
z odchádzajúcich policajtov, lebo ten ho mal údajne pri 
odchode zo zamestnania opľuť. Náčelník mestskej polície 
JUDr. Stanislav Bero však tento incident nekomentoval.  

Na margo prepustenia mestských policajtov uviedol, ţe 
zniţovaním počtu stavu policajtov sa neohrozuje bezpečnosť 
mesta a jeho obyvateľov. Súčasne doplnil, ţe jeho stretnutie 
s predstaviteľmi Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Trenčíne, bolo dohodnúť vzájomný kontakt, aby sa so 
súčasným stavom v trenčianskych uliciach vysporiadali.  

V mestskej polícii zváţia, koľko nových príslušníkov 
zoberú a či vôbec niekoho príjmu. Doposiaľ sa počet 
policajtov riadil usmernením, aby na tisíc obyvateľov bol 
jeden príslušník, takţe ich bolo 59. „Policajti si musia 
uvedomiť, ţe slúţia občanom a návštevníkom Trenčína, a 
tomu musia prispôsobiť svoje správanie. Väčšina to chápe, 
stačilo ich len naštartovať.“ Personálne otázky sú v plnej 
kompetencii nového náčelníka mestskej polície. Tá má 
samostatnú zloţku rozpočtu a odtiaľ sa peniaze na odmeny 
budú čerpať. 

Pri anonymnej ankety občanov bola vyjadrená ich mienky 
predovšetkým, ţe : 
- počet odchádzajúcich policajtov je dosť vysoký a aj výška 

ich odmien je privysoká; 
- policajti budú chýbať v meste; 
- im pridelené odmeny mohli pouţiť na údrţbu a čistenie 

mesta; 
- ľudia, ktorí sú prepustení z fabrík, tí nedostanú nič;  
- myslím si, ţe budú chýbať, len dúfam, či ich nahradia 

lepšími. Odstupné si nezaslúţia, 
Vlastné poznámky 
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V utorok 3. februára 2009 prijal primátor Trenčína Ing. 
Branislav Celler zástupcov cirkví a náboţenských denomi-
nácií pôsobiacich na území mesta Trenčín. Medzi prítomnými 
boli aj zástupca primátora Tomáš Vaňo, poslanec mestského 
zastupiteľstva PhDr. Marián Kvasnička, dlhodobo uvoľnená  
poslankyňa Janka Fabová, vedúca oddelenia Útvaru kultúry 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Janka Masárová a pra-
covníčka Útvaru kultúry Mestského úradu v Trenčíne Mgr. 
Hana Gallová. 

„Srdečne vás všetkých vítam. Stretávame sa, ako vidím, v 
pravidelnej zos-
tave. Mám po-
cit, ţe sa tu 
všetci poznáme, 
čo je skvelý 
predpoklad pre 
otvorenú disku-
siu,“ pozname-
nal na úvod 
stretnutia Ing. 
Branislav Celler 

a pokračoval slovami, „verím, ţe aj v tomto neľahkom roku 
zvládneme realizáciu pripravovaných projektov. Som veľmi 
rád, ţe sa po troch rokoch podarilo úspešne zavŕšiť rekon-
štrukciu terajšieho Mariánskeho námestia a priľahlých objek-
tov. Máme tak nový mestský klenot, na ktorý môţeme byť 
právom hrdí. “ 

Jednou z najznámejších náboţenských akcií je kaţdoročne 
konajúca sa púť na Skalku pri Trenčíne. Podľa slov dekana 
trenčianskej farnosti Mgr Milana Kupčíka, púť v roku 2008 
sa naozaj vydarila a sprevádzali ju pozitívny ohlas veriacich. 
Ak sa do obnovy Skalky zapojí spolu s cirkvou aj Mesto 
Trenčín, podarí sa spropagovať toto historické pútnické miesto 
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aj beţným turistom a návštevníkom Trenčína, vyslovil sa Mgr. 
Milan Kupčík. Spolu s primátorom sa zhodli, ţe obaja majú 
záujem nebulvarizovať miesto, ale zachovať Skalku v jej 
sakrálnej podobe.  

Mgr. Jozef Varhaník, farár kostola sv. Rodiny v tren-
čianskom sídlisku Juh vyjadril presvedčenie, ţe prístavbu 
kostola stihnú uskutočniť do leta, aby v prázdninových mesia-
coch mohla byť vyuţívaná mládeţou. „Čo sa týka farskej 
budovy, máme záujem ju kompletne dokončiť do zimy a 
následne všetko farebne aj architektonicky zladiť.“  Jeho po-
zornému oku neušlo, ţe okolie kostola sa stáva oázou pokoja a 
oddychu pre mladé rodiny s deťmi. „Boli by sme radi, keby sa 
náš chrám a jeho okolie stali centrom budúceho Námestia 
Svätej Rodiny“, s takýmto zaujímavým návrhom sa obrátil na 
predstaviteľov Mesta Trenčín. 

Obyvateľov, ktorí pri prechádzaní 
okolo evanjelického kostola zdvihnú 
zrak, zaujme čulý ruch na streche 
tohto chrámu. Z programu Minister-
stva kultúry Slovenskej republiky 
„Obnovme svoj dom“ sme získali 
finančné prostriedky na výmenu strešnej krytiny, do ktorej 
sme sa v závere minulého roka 2008 pustili. „Je to prácne, 
termín sme si vyberať nemohli, robiť sa začalo akonáhle prišli 

financie,“ vysvetlil farár evanjelic-
kej cirkvi a.v. v Trenčíne Mgr Ján 
Bunčák,. Ak  to dobre dopadne, 
pustili by sa v tomto roku aj do 
úpravy fasády kostola. Problémo-
vým sa javí priestor medzi kostolom 
a bývalým Okruhovým domom 

armády (ODA), kde sa to niekedy hemţí bezdomovcami a 
fajčiacimi študentmi. Dotkol sa problematiky evanjelického 

Ing. Branislav Celler 

PhDr. Marián Kvasnička 
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cintorína, v ktorom sa niektorí nespratníci z jeho susedstva sa 
zbavujú odpadu tak, ţe ho jednoducho prehodia cez plot. 
„Naposledy bolo toho na niekoľko kontajnerov, ale situácia sa 
pomaly zlepšuje. Je vidieť, ţe starostlivosť aj zo strany Mesta 
funguje,“ doloţil na záver svojho vystúpenia Mgr. Ján 
Bunčák. Kladne zhodnotil spoluprácu s Mestom Trenčín, keď 
v uplynulom roku sa podarilo zrealizovať koncertné turné 
spevokolu Zvon do Kragujevaca. 

Predstavitelia ţidovskej obce plánujú oţivenie a sprístup-
nenie synagógy. Okrem toho sa starajú o cintorín, ktorému 
chýba oplotenie v hornej časti. V dnešnej dobe sa tam 
nepochováva často. Kosieva sa tri aţ štyri krát do roka. 

Grékokatolíkov v Trenčíne je málo. Potomkov občanov, 
ktorí sa presťahovali z východu Slovenska, vzala pod 
ochranné krídla mestská farnosť. Pravidelne sa stretávajú v 
kaplnke sv. Anny.  

Cirkev adventistov siedmeho dňa bola zastúpená Já-     
nom Muráňom. 
Orientuje sa naj-
mä na činnosť s 
mladými ľudmi. 
„Keď sa v dneš-
nej dobe často 
hovorí o krízach, 
preto viesť mla-
dých ľudí k du-
chovnému ţivotu 
nie jej jednodu-

ché.“ Prítomných pozval na  muzikál, ktorý odohrajú 8. marca 
2009.  

Na území Trenčína je registrovaná tieţ Cirkev Jeţiša Krista 
Svätých neskorších dní. Jej členovia sa venujú prevaţne 
misionárskej činnosti. Prítomný zástupca tejto cirkvi konšta-
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toval, „keď prídem na Mestský úrad v Trenčíne, vychádzajú 
nám v ústrety. Kontakt na našu riadne registrovanú cirkev 
zaradili aj na webovú stránku mesta.“   

Problémom cirkví s početne menšou členskou základňou je 
nájsť vyhovujúce priestory na svoju činnosť. Podobné skú-
senosti má aj Štefan Pap, ktorý v pozícii zástupcu biskupa pre 
misiu zastupoval na stretnutí  Apoštolskú cirkev na Slovensku. 
Konštatoval, ţe mali náročný rok, lebo trikrát sme menili 
priestory. Napriek všetkému, naším zámerom, cieľom a úsilím 
je aj naďalej pomáhať ľuďom, najmä tým zo sociálne slabých 
rodín. Podobne ako v predchádzajúcom roku i v minulom roku 
v spolupráci s Mestom Trenčín rozdávali trvanlivé konzervy 
bezdomovcom.  

Zástupcovia 
cirkví spolu 
s predstaviteľ-
mi mesta Tren-
čín sa jedno-
myseľne zhodli 
na opodstatne-
nosti spoloč-
ných stretnutí. 
„Cením si kaţ-
dého z vás, 
ktorý si kaţdý z vás v tej ktorej svojej oblasti vykonávate 
prospešné činnosti. Som presvedčený, ţe aj naďalej budeme 
vyuţívať priestor na rozvíjanie vzájomného dialógu. Pre 
občana má veľký význam to, čo robíte. V mene Mesta Trenčín 
vám za to ďakujem a teším sa na spoluprácu v roku 2009“, 
povedal na záver stretnutia primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler. 

Vlastné poznámky 
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Od 5. do 8. februára 2009 sa uskutočnil 18. stredoeurópsky 
veľtrh cestovného ruchu Holiday World 2009 vo výstavnom 
centre Incheba Expo v Prahe. Jeho súčasťou boli sprievodné 

podujatia 3. gastronomic-
ký veľtrh Top Gastro 
a 2. medzinárodný veľ-
trh golfu a golfového tu-
rizmu. Zúčastnilo sa ho 
870 vystavovateľov z tak-
mer 50 krajín sveta. Pred-
stavili sa všetky krajiny 
strednej Európy, takmer 
všetky krajiny z okolia 

Stredozemného mora a exotické krajiny ako Dubaj, Thajsko, 
India, Taiwan, Sýria, Bangladéš, Pakistan a Nepál. Osobitné 
postavenie v spleti vystavovateľov mala Slovenská republika 
so svojou ponukou, keď prostredníctvom Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch pripravila zastúpenie všetkých krajov 
včítanie Trenčianskeho. Návštevnosť expozície Trenčianskeho 
samosprávneho kraja pod názvom Dary zeme potvrdila, ţe 
Slovensko je stále pre Čechov vyhľadávanou destináciou pre 
svoju geografickú a jazykovú blízkosť a tradície. Túto skutoč-
nosť potvrdila aj spravodajská relácia  ČTV 1, v ktorej ria-
diteľka divízie obchodu spoločnosti Incheba Praha Ing. 
Simona Šenkýřová sa pochvalne vyjadrila o expozícii Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Spolu vystavovateľmi boli 
Mesto Trenčín a Regionálne zdruţenie cestovného ruchu 
Horná Nitra. Spolu vystavovatelia vyuţili túto obrovskú 
príleţitosť a predstavili svoju ponuku od hlavných atraktivít aţ 
po ubytovacie zariadenia. V prvý deň otvorenia sa veľtrhu 
osobne zúčastnil ako jediný slovenský ţupan predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH a za Mesto Trenčín poslankyňa dlhodobo uvoľnená pre 
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výkon funkcie Janka Fabová. Počas veľtrhu navštívili expo-
zíciu Trenčianskeho samosprávneho kraja viaceré významné 
osobnosti, z ktorých moţno menovať mimoriadneho a splno-
mocneného veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej repu-
blike  Peter Brňo, poslanec Parlamentu Českej republiky Jiří 
Paroubek, riaditeľ Slo-
venského inštitútu 
v Prahe  Vladimír Va-
lovič, riaditeľ odboru 
politiky a regionálneho 
rozvoja v turizmu na 
Ministerstve hospodár-
stva Slovenskej repu-
bliky Ing. Marián Buj-
na, vedúca oddelenia 
zahraničných vzťahov v turizme na Ministerstve hospodárstva 
Slovenskej republiky Ing. Michaela Potočárová, generálny 
riaditeľ spoločnosti Incheba, a.s. Ing. Alexander Rozin a ďal-
ší. Okrem spoluvystavovateľov sa na práci expozície podieľali 
úspešne sokoliari Jozef a Ján Tomíkovci z Prievidze a drotár 
Jaroslav Rod z Dubnice nad Váhom.  

www.tsk.sk 09.02.2009 
 
V pondelok 16. februára 2009 prijal predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH so 
svojimi spolupracovníkmi, delegáciu poslancov a senátorov 
Parlamentu Rumunskej republiky, ktorá bola vedená tajom-
níkom parlamentného výboru pre verejnú správu Trifonom 
Belacurencu. V delegácii bol aj mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec Rumunskej republiky v Bratislave Jeho Exce-
lencia Gheorghe Anghelo, Hostia si so záujmom vypočuli 
podrobnú prezentáciu Trenčianskeho kraja a podrobne sa 
zaujímali o problematiku, v ktorej pôsobia, t.j. o školstvo, 
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ekológiu, zdravotníctvo, dopravu či sociálne sluţby. Prezreli si 
Centrum sociálnych sluţieb na Juhu v Trenčíne, ktoré prešlo 
modernizáciou za pomoci európskych fondov v rozsahu               
14,5 milióna Sk.  

V ten istý deň po návšteve Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja navštívili Mesto Trenčín, kde ich prijal pri-
mátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Ten ich zoznámil 
zo základnými historickými a ekonomickými informáciami 
o meste Trenčín. Hostia vyjadrili obdiv, ţe mesto vedie mladý 

kolektív, čo je zárukou 
rýchleho presadzovania 
progresívnych metód 
v práci mestských or-
gánov. Zaujímali sa 
organizáciu domového 
odpadu, i o tom ako 
mesto prispieva v sú-
časnom zloţitom obdo-
bí na rozvoji zamest-

nanosti. Na závere prijatia sa podpísali do pamätnej knihy 
mesta Trenčín a prezreli si na Mariánskom námestí a pia-
ristický kostol. 

Hostia z Rumunska v Trenčíne začali svoj trojdňový pra-
covný pobyt a dňa 17. 
februára 2009 navštívili 
ďalšie miesta nášho re-
giónu – priemyselný 
park v Myjave, Domov 
sociálnych sluţieb Úsvit 
a Gazdovský dvor 
v tomto meste. Ústred-
nou témou rokovania 
bolo zbierať informácie o našich skúsenostiach v oblasti čer-
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pania prostriedkov z eurofondov, ako praktická činnosť orgá-
nov samosprávy.  

Vlastné poznámky 
 
Nitrianskeho biskupa J. E. Mons. Viliama Judáka na 

vlastnú ţiadosť prijal dňa 17. februára 2009 primátor mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. Na stretnutí sa zúčastnili de-

kan Trenčianskeho deka-
nátu a správca Tren-
čianskej farnosti Mgr. 
Milan Kupčík, občian-
sky aktivista MUDr. 
Ivan Horváth a projek-
tant Ing. Ludovít Mas-
ník. Hlavnou témou 
stretnutia bolo preroko-

vanie moţností napojenia pútnického miesta Skalka na vodo-
vod v súvislosti s investičnými zámermi jej dobudovania, 
pretoţe výdatnosť terajšej studni je malá a kvalita ovplyvnená 
znečistením Váhu. Vypracovaná objemová štúdia posúdila 
viaceré moţnosti napojenia Skalky na vodovod predovšetkým 
z pohľadu na finančné náklady, pretoţe kvalita vody je pri-
bliţne rovnaká. Štúdia potvrdila, ţe najoptimálnejším riešením 
napojenia Skalky na vodu je predĺţenie existujúceho vodo-
vodu zo Zamaroviec s predpokladanými rozpočtovými náklad-
mi na súčasnú cenovú hladinu 200 000 eur (6 miliónov Sk), 
vrátane prečerpávacej stanice. Druhým variantom napojenia 
Skalky na vodný zdroj bolo 
spomenuté privedenie vody zo 
Skalky nad Váhom, ale táto 
trasa vodovodu je podstatne 
dlhšia a finančne nákladnejšia.   

Vychádzajúc zo skutočnos-
ti, ţe lokalita je celoročne nav-
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števovaná, mala by návštevníkom poskytovať aj širšie sluţby 
včítane sociálnych zariadení. Táto lokalita je vhodným 
priestorom na realizáciu pastoračnej činnosti, k čomu by mal 
slúţiť nový objekt pútnického domu, ktorý však nemoţno 
realizovať skôr, pokiaľ sa nevyrieši zásobovanie vodou. 
Okrem toho v blízkej budúcnosti začne svoju činnosť 
občianske zdruţenie „Ora et labora“, ktorého zámerom je 
vybudovať náučný chodník od kostola sv. Benedikta na Malej 
Skalke po benediktínsky kláštor. 

 Primátor Ing. Branislav Celler sa vyjadril, ţe „Mesto si 
uvedomuje, ţe Skalka je významným miestom tak vo význa-
me pútnickom, ako aj z hľadiska cestovného ruchu. Potvrdzuje 
to aj návšteva pribliţne 30 - tisíc pútnikov v minulom roku 
2008. I preto je nutné sa zaoberať s nastolenou poţiadavkou“. 
Predloţenú projektovú dokumentáciu prekonzultuje s Tren-
čianskou vodárenskou spoločnosťou a dá k nej svoje stano-
visko po technickej stránke a k moţnosti realizácie. 

Vlastné poznámky 
 

Od 1. marca 2009 budú môcť cestujúci v mestskej hro-
madnej doprave v Trenčíne nastupovať do autobusov dvoje 
dverami. Takúto informáciu poskytla kancelária primátora 
Mesta Trenčín dňa 12. februára 2009. Zavedenie tejto novoty 
do nastupovanie sledovalo jediný cieľ a to zrýchliť nastupo-
vanie cestujúcich do autobusov.  

Nastupovanie predný-
mi dverami je určené pre-
dovšetkým pre cestujúcich 
platiacich v hotovosti za 
cestovný lístok. Samo-
zrejme, ţe môţu vstúpiť 
i cestujúci s platbou na 
čípovú kartu.  
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Nastupovanie druhými dverami je vyhradené drţiteľom 
čipových kariet s dostatočným kreditom. Pri tomto spôsobe 
nastupovanie nebude vydávaný cestovný lístok. Platba prebeh-
ne priloţením čipovej karty na prístroj, ten ho zvukovo po-
tvrdí a cestujúci súčasne na displeji uvidí výšku cestovného, 
peňaţný zostatok na karte a aj platnosť karty. Kontrolu úhrady 
cestovného budú vykonávať revízori čítačkami. Kredit si bude 
moţno dobiť u vodiča tak ako doteraz. 

V prvom polroku 2009 sa pripravili v mestskej hromadnej 
doprave ďalšie dve zmeny : 
- na troch zastávkach mestskej hromadnej doprave budú 

umiestnené elektronické tabule, na ktorých budú uverejnené 
reálne časy príchodu najbliţších príchodov vozidiel liniek 
na zastávku, ich prípadné meškanie alebo porucha  

- v štyroch lokalitách na území mesta budú umiestnené 
automaty, ktoré budú slúţiť na dobíjanie peňaţnej hotovosti 
na čípové karty, ale aj na zakúpenie časových predplatných 
lístkov. Pre zakúpenie časových predplatných lístkov musia 
byť na toto čipové karty uţ prispôsobené, čo znamená 
nutnosť zakúpenia prvého časového predplatného lístka v 
predpredajnej kancelárii SAD Trenčín, a.s.  
Vlastné poznámky 
 

Nezvyčajný úvod ma-
lo jubilejné 20. rokova-
nie zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávne-
ho kraja dňa 25. februára 
2009, keď sa začalo mi-
nútou ticha za obete tra-
gédie v Polomke. Potom 
jeho priebeh pokračoval 
podľa pripraveného pro-
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gramu. Poslanci rozhodli o viacerých majetkových prevodoch, 
keď napríklad : 
■ schválili kúpu športového areálu v  Zlatovciach za symbo-

lickú sumu 0,03 euro od Mesta Trenčín do vlastníctva Tren-
čianskeho samosprávneho kraja, 

■ zverilo tento majetok do správy Športového gymnázia 
v Trenčíne za účelom vybudovania kvalitného atletického 
štadióna a telocvične z prostriedkov európskych fondov 
alebo Ministerstva školstva Slovenskej republiky,  

■ rozhodli o predaji budovy zubnej polikliniky v Novákoch, 
s garáţami, zastavanými plochami a nádvoriami za cenu 
116.510 euro, 

■ rozhodli o predaji Školy v prírode v Belušských Slatinách, 
vrátane príslušnej školskej jedálne za 355 200 euro. 

    Poslanci schválili : 
■ premenovanie šiestich Spojených škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja na stredné 
odborné školy; 

■ dodatky k zriaďovacím listinám škôl, návrhy na zrušenie  
škôl a školských zariadení 
- k 28. februáru 2009 boli zrušené Stredné odborné školy 

(pôvodne dvojročné učilištia), ktorých učebné odbory 
boli zaradené do stredných odborných škôl.  

- bol zrušený Školský klub detí pri Gymnáziu v Novákoch 
a Školský internát pri Strednej odbornej škole v Púchove. 

- k 1. júlu 2009 bol schválený návrh na vyradenie Výdajnej 
školskej jedálne na Veľkomoravskej ul. v Trenčíne pri  
Strednej odbornej škole podnikania. 

Poslanci schválili zabezpečenie spolufinancovania europro-
jektu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trenčian-
skom samosprávnom kraji vo výške 74.686,32 euro. 

Poslanci vzali na vedomie : 
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■ záverečnú správu k projektu “Multilaterálna sieť pre 
podporu vzniku podnikov“,  

■ informatívnu správu o spolupráci Trenčianskeho samo-
správneho kraja s partnerskými regiónmi v roku 2009,  

■ a správu o činnosti zastúpenia Trenčianskeho samo-
správneho kraja v Bruseli za rok 2008 

■ informáciu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného 
úradu Slovenskej republiky v Trenčianskom samo-
správnom kraji,  

■ správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za 2. polrok 
2008, správu o vy-
bavovaní sťaţností 
a petícií na Úrade 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
v 2. polroku 2008, 

■ schválili aj polroč-
nú odmenu hlavné-
mu kontrolórovi, 

■ schválili menova-
nie Ing. Oľgy 
Kušnierikovej za riaditeľku Domova dôchodcov - DSS 
v Hornej Maríkovej. 

Vlastné poznámky 
 
Pred rokovaním Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 

26. februára 2009 uskutočnil primátor Ing. Branislav Celler 
tlačovú besedu, na ktorej s prednostom Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. Františkom Sádeckým a vedúcim Finan-
čného útvaru Mestského úradu v Trenčíne Ing. Františkom 
Orolínom, na ktorej  informovali novinárov o : 
- dopade hospodárskej krízy a následnej novely zákona                  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samo-
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správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na rozpočet Mesta Trenčín. Z infor-
mácie vyplynulo, ţe Mesto Trenčín by malo v roku 2009 
ušetriť 45 miliónov euro. Keďţe pri schvaľovaní rozpočtu 
na rok 2009 zastupiteľstvo predpokladalo určité deformácie 
z dôvodu celosvetovej krízy, tak tieto skutočnosti zohľad-
nila rozpočte Mesta Trenčín. Ing. Branislav Celler spresnil, 
ţe skracovanie rozpočtu sa nedotkne školstva a sociálnych 
vecí; 

- proteste prokurátora proti Všeobecne záväznom nariadení č. 
3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na území 
mesta Trenčín. Ide konkrétne o ustanovenie Všeobecne 
záväzné nariadenie z roku 1997, ktoré sa dnes nevyuţíva 
a bolo navrhované na zmenu uţ v legislatívnom pláne 
Mestského úradu v Trenčíne pre rok 2009 a  ktoré v minu-
losti umoţňovalo mestu poveriť odťahovaním vozidiel inú 
právnickú alebo fyzickú osobu na základe obchodného 
vzťahu. Podľa protestu môţe odstraňovať vozidlá iba 
správca cesty, ktorými je pri miestnych komunikáciách 
obec, prípadne právnická osoba zriadená alebo zaloţená 
obcou na účel správy miestnych komunikácií;  

- dvoch uchádzačoch na funkciu hlavného kontrolóra a to 
Ing. Martina Bičana a Ing. Libušu Zigovú, ktorá v súčas-
nom období pôsobí ako hlavný kontrolór Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. Bolo zdôraznené, ţe na 
dnešnom mestskom zastupiteľstve hlavný kontrolór musí 
byť schválený. 
Vlastné poznámky 
 
V ten istý deň 26. februára 2009 po tejto tlačovej konfe-

rencii sa začalo rokovanie Mestského zastupiteľstva v Tren-
číne privítaním poslancov a schválením programu jeho roko-
vania primátorom Mesta Trenčín Ing. Branislavom Celle-
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rom. Ako prvý vystúpil hlavný kontrolór Mesta Trenčín Ing. 
Martin Bičan s informatívnou správou o výsledkoch kon-
trolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Trenčín za druhý 
polrok 2008 a informatívnou správou o stave a úrovni vy-
bavovania sťaţností a petícií občanov za rok 2008. Majetkové 
prevody predniesol predseda finančnej komisie MUDr. Ľubo-
mír Sámel. A potom prišla na program voľba nového hlav-

ného kontrola Mesta Trenčín, pre-
toţe súčasnému hlavnému kontro-
lórovi končí 28. februára 2009 
funkčné obdobie. Primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler ozná-
mil, ţe do stanoveného času sa pri-
hlásili o túto funkciu dvaja uchá-

dzači a to doterajší hlavný kontrolór Ing. Martin Bičan a Ing. 
Libuša Zigová, ktorá v súčasnej dobe pôsobí v funkcii hlavnej 
kontrolórky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. 
Obaja uchádzači predniesli svoje 
vízie činnosti v nasledujúcom voleb-
nom období. Vo verejnom hlasovaní 
počtom 18 hlasov bola Ing. Libuša 
Zigová zvolená do funkcie hlavného 
kontrolóra na obdobie šiestich rokov. 
V ďalšej časti rokovania vyhoveli 
poslanci protestu prokurátora k zneniu Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 3/1997 
o premávke na mest-
ských komuniká-
ciách, ktoré sa ne-
pouţíva od roku 
2002, ale je stále 
platné. Išlo o naria-
denie, podľa ktorého 

Ing. Branislav Celler otvára rokovanie zastupiteľstva 

Ing. Libuša Zigová 
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mohlo mesto Trenčín poveriť odťahovaním motorových vozi-
diel inú právnickú či fyzickú osobu na základe obchodného 
vzťahu. V závere rokovania mestského zastupiteľstva poslanci 
schválili, aby poslanec PhDr. Marián Kvasnička rozšíril 
rady sobášiacich poslancov a návrh koncepcie rozvoja infor-
mačného systému. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 109/1/09 
 
Strana Smer sa v piatok 28. februára 2008 po roku opäť 

pokúsila oţiviť Medzinárodný deň ţien. Pred Mestskou špor-
tovou halou v Trenčíne hrala dychovka a vo vnútri si chystal 
vtipy zabávač Peter Marcin. Z autobusov sa vyrojili zástupy 
ţien, usmiatych, zvedavých a spomínajúcich. Len mladých 
ľudí, ktorí by tradíciu odovzdali ďalej, prišlo poriedko. Sála 
bola plná. Sedačky boli studené, viaceré babičky sedeli v 
koţuchoch. Po pódiu sa spočiatku prechádzal Marcin a 
vysvetľoval históriu sviatku ţien, keď pred sto rokmi asi 20-
tisíc krajčírok bojovalo za lepšie pracovné podmienky. Prího-

vor predsedu Vlády 
Slovenskej republiky 
a predsedu strany 
Smer Róberta Fica 
sa tieţ dotkol práce, 
keď spomenul súčas-
nú hospodársku krí-
zu. Potom zarecitoval 
básničku o bozkoch, 
ktorú napísala jedna 
jeho priateľka, zoţal 

veľký potlesk a uviedol ďalších svojich straníkov. „Prídu 
krajší a múdrejší.“ Ďalším vystupujúcim bol minister vnútra 
Slovenskej republiky Róbert Kaliňák, ktorý svoje vystúpenie 
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začal komplimentom ţenám, keď povedal „z roka na rok ste 
krajšie a krajšie a ja mám väčšiu trému. Tieţ mám uţ prsteň, 
ukázal ho publiku a povedal, uţ som dolietal.“  A potom 
doletel, akoby z inej časovej dimenzie minister kultúry 
Slovenskej republiky Marek Maďarič, keď sa snaţil nadvia-
zať na načatú tému o fešákovi Róbertovi Kaliňákovi, keď 
povedal, ţe tí krajší, teda uţ prišli po mne. Peter Marcin ho s 
úsmevom poopravil, ţe mohli prísť jedine pred ním. Zábava 
plynula. Niektoré dámy ovládla nostalgia. „Je dobre, ţe si nás 
takto znova uctia. Kedysi sme v práci dostávali kvety a teraz? 
Je deň matiek, a to je všetko,“ prezradila sedemdesiatnička 
Oľga Stehlíková. Úpadok sviatku absurdne prisúdila mladým 
ţenám. „Začali sa opíjať a tak...“ Tých pár chlapov, čo sa 
motalo okolo toľkých ţien, vyzeralo pokojne. Nedali sa 
vyviesť z miery. Tie slovenské včera dostali pohľadnicu 
s omladnutým Ficom. 

Trenčianske noviny 02.03.2009 
 
Dňa 11. marca 2009 informoval predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. noviná-
rov z rokovania 16. plenárneho zasadnutia Kongresu miest-
nych a regionálnych samospráv Rady Európy konaného 

v dňoch 3. aţ 5. marca 
2009 v Štrasburgu. 
Konštatoval, ţe jednou 
z nosných tém za-
sadnutia boli referáty 
predstaviteľov miest-
nych a regionálnych 
samospráv o moţných 
dopadoch súčasnej 
hospodárskej a fi-
nančnej krízy na sa-MUDr. Pavol Sedláček na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu 
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mosprávy. Hovorilo sa aj o rôznych regionálnych projektoch 
a spolupráci viacerých regiónov v rámci Európskej únie, ale aj 
o spolupráci s nečlenskými krajinami Európskej únie. Boli 
napríklad ocenené niektoré spoločné projekty z oblasti 
Čiernomorského regiónu, ale aj z oblasti Juţnej Európy. 
Jednou z otvorených tém bolo zastúpenie ţien v politike a 
osobitne v oblasti samosprávy, ale aj moţnosti samospráv, ako 
zamedziť páchaniu domáceho násilia na ţenách. Za mimo-
riadne inšpirujúce označil trenčiansky ţupan podrobnú pre-
zentáciu niektorých cyperských a talianskych regiónov v 
Štrasburgu.  

tsk.sk 11.03.2009 
 
Vo štvrtok 12. marca 2009 navštívila Trenčiansky samo-

správny kraj členka Európskej komisie a komisárka pre 
regionálnu politiku Danuta Hübner. Najprv rokovala s pred-
sedom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom 

Sedláčkom, MPH a neskôr 
s primátorom Mesta Trenčín 
Ing. Branislavom Cellerom.  

Predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH počas 
stretnutia informoval svojho 
hosťa o pripravenosti Tren-
čianskeho samosprávneho 

kraja na čerpanie financií zo štrukturálnych fondov, skúsenosti 
s implementáciou výziev v pôsobnosti vyššieho územného 
celku, ako aj dopady finančnej krízy na plánované projekty.  

 O stretnutí s Danutou Hübner predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH povedal, 
ţe jeho hosť navštívil náš kraj po prvýkrát, hoci v minulosti sa 
uţ pracovne stretli viackrát či uţ v Bruseli, alebo na Slo-
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vensku. „Predstavil som jej región, naše záujmy a koncepcie 
a v druhej časti stretnutia sme diskutovali o tom, ako sme 
technicky a personálne pripravený na implementáciu projek-
tov. Priblíţil som naše nosné projekty, prostredníctvom kto-
rých sa budeme snaţiť odstrániť modernizačný dlh v zaria-
deniach v našej zria-
ďovateľskej pôsob-
nosti, rekonštruovať 
cesty, skvalitniť 
podmienky v škol-
ských, kultúrnych 
zariadeniach či  roz-
šíriť kapacity v so-
ciálnych zariade-
niach.“ Dôvod náv-
števy v Trenčian-
skom samospráv-
nom kraji objasnila Danuta Hübner, keď povedala, ţe „keďţe 
som komisárkou Európskej komisie  pre regionálnu politiku, 
byť v Trenčíne bola pre mňa príleţitosťou lepšie porozumieť 
problémom a výzvam, ktorým región čelí. Je pre mňa dôleţité 
stretnúť sa s regionálnymi orgánmi a zoznámiť sa s projektmi, 
ktoré Európska komisia spolufinancovala. So ţupanom sme  
prediskutovali rozvoj celého regiónu, aby som lepšie poro-
zumela problémom súvisiacim so súčasnou krízou a tieţ 
spoznala projekty, ktoré sú dôleţité pre budúcnosť regiónu. In-
formovala som ho, ako môţe Európska komisia pomôcť pri 
riešení problémov. Keďţe som navštívila mnoţstvo regiónov, 
môţem povedať, ţe vo všetkých nových členských štátoch ich 
majú podobné, všetky potrebujú investovať do infraštruktúry, 
aby boli regióny lepšie prístupné. Samozrejme dnes je veľkým 
problémom investovanie do cestnej infraštruktúry, preto treba 
hľadať spoločné riešenia.“  
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V popoludňajších hodinách prijal Danutu Hübner primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. V jeho sprievode 
navštívila prevádzku malej vodnej elektrárne na Váhu v Tren-

čianskych Biskupiciach, ktorej 
výstavbu spolufinancovala 
Európska únia a po nej si pre-
zrela závod na výrobu prete-
kárskych auto modelov X-ray, 
tieţ sčasti financovanom z Eu-
rópskych fondov. „Na príklade 
vodnej elektrárne aj závodu 

vidíme efektívne vyuţitie eurofinancií. Obe navštívené pre-
vádzky ma zaujali – vodná elektráreň svojím pozitívnym vply-
vom na ţivotné prostredie, pretoţe na výrobu elektriny sa tu 
vyuţíva obnoviteľný zdroj energie a tieţ celkovou nenároč-
nosťou fungovania a návratnosťou vloţených prostriedkov. 
Továreň na modely áut je zase príkladom, ako z rodinnej 
firmy moţno vybudovať fungujúcu spoločnosť s takmer stov-
kou zamestnancov,“ povedala na stretnutí s novinármi Danuta 
Hübner. Netreba sa báť vyuţívať prostriedky z Európskej 
únie, “ Danuta Hübner poukázala na moţnosť získať financie 
z eurofondov. Zdôraznila, ţe aktuálnym cieľom je zjedno-
dušenie administratívnych procesov spojených s čerpaním 
zdrojov a urýchlenie získania prostriedkov napríklad v podobe 
ich predfinancovania. 
Primátor Ing. Branislav 
Celler prezentoval ko-
misárke Danute Hübner 
najdôleţitejší projekt 
mesta Trenčín, ktorým 
je nový cestný most cez 
rieku Váh, ktorý čaká na 
prísun eurofondov. 

privítanie Danuty Hübnerovej primátorom Ing. B. Cellerom 

malá vodná elektráreň v Trenčíne 



 52 

„Mesto pripravilo projektovú dokumentáciu a teraz je dôleţité, 
aby administratívny proces posudzovania celkového projektu 
bol úspešne dokončený, aby sa most začal stavať, pretoţe 
dopravná situácia v meste je v špičke kritická,“ povedal pri-
mátor mesta Ing. Branislav Celler. O jeho slovách sa mohla 
komisárka presvedčiť pri prejazde mestom na „vlastnej koţi“,         
keď sa premiestňovala autami zo Zámostia do závodu X-rey, 
na opačnú stranu mesta.  

www.tsk.sk 12.03.2009 
www.trencin.sk 12.03.2009 
 
Mesto Trenčín dňa 13. marca 2009 poskytlo priestor na 

rokovanie prezídiu Únie miest Slovenska, ktoré zhodnotilo 
priebeh súčasnej hospodárskej krízy v podmienkach samo-
správ miest a obcí Slovenska. Vo svojom záverečnom pre-
hlásení uviedlo, aby : 
- v súčasnej hospodárskej kríze štát zastavil ďalší prechod 

kompetencií zo štátu na samosprávy bez toho, bez 
finančného krytia.  

- mestá a obce šetrili v beţných výdavkoch a podporovať 
napríklad zvýšenie efektívnosti pri spotrebe energie.  
Únia miest Slovenska týmto vyhlásením reagovala na ak-

tuálnu situáciu, keď všetky mestá, obce a vyššie územné celky 
v súvislosti s krízou a 
zmenou daňového 
zákona budú mať 
tento rok niţšie príj-
my z podielových 
daní, ako pôvodne 
očakávali. Prezident 
Únie miest Sloven-
ska a primátor  Tr-
navy Ing. Štefan zľava – primátor Bratislavy Ing. Andrej Ďurkovský, predseda Únie miest Slovenska Ing. 

Marián Minarovič, primátor Trnavy Ing. Štefan Bošniak, primátor Trenčína Ing. B. Celler 
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Bošnák pri stretnutí s novinármi ako príklad uviedol nedávno 
prenesenej kompetencie zákon o sociálnych sluţbách, na 
ktorého plnenie zo strany samospráv prináša so sebou veľké 
finančné poţiadavky. Únia miest Slovenska prišla aj s poţia-
davkou do vlastných radov, preto Ing. Štefan Bošnák poţiadal 
samosprávy, aby nevyuţívali moţnosť beţné výdavky hradiť 
aj z kapitálových príjmov, ale aby išli cestou šetrenia. Viaceré 
samosprávy uţ napríklad pristúpili k zmrazeniu výdavkov vo 
viacerých oblastiach, ako sú opravy ciest, projekty na 
vzdelanie zamestnancov, rekonštrukčné práce a podobne. 
Zdôraznil, aby samosprávy nehádzali podnikateľom polená 
pod nohy a nezvyšovali miestne dane. O podpore zatepľovania 
domov a vyuţitia obnoviteľných zdrojov energie sa vyjadril 
primátor hlavného mesta Slovenska Bratislavy Ing. Andrej 
Ďurkovský. Podľa neho ušetria sa výdavky za energie a 
prinesú ďalšie pracovné miesta. V tejto téme by pomohli 
programy vytvorené na úrovni štátu. S krízou je potrebné 
prispôsobiť výber projektov, ktoré budú hradené z euro-
fondov. Únia miest Slovenska ţiada štát, aby urýchlil a 
zefektívnil ich čerpanie. Trenčiansky primátor Ing. Branislav 
Celler doplnil, ţe je potrebné pozmeniť samotný finančný 
mechanizmus, ktorý by umoţnil samosprávam jednoduchšie 
čerpať eurofondy. Naráţal na to, ţe najmä menšie obce si 
nemôţu dovoliť 
z vlastných financií 
hradiť drahé projek-
ty a čakať ich refun-
dáciu z Európskej 
únie. Sme o tomto  
pripravení rokovať. 

Únia miest Slo-
venska sa opätovne 
zaoberala riešením 
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statickej dopravy. Od štátu ţiadajú “malú novelu” cestného 
zákona, ktorá by im zvýšila právomoci pri riešení parkovania 
a aby im zákon pevne stanovil moţnosť riešiť dopravu 
prostredníctvom vyberania parkovného. Podľa primátora Ing. 
Branislava Cellera sú mestá v tejto otázke diskriminovaní 
oproti súkromným správcom parkovísk. Ing. Štefan Bošňák 
dodal, ţe mestám neide o zarábanie peňazí. V závere treba 
dodať, ţe Únia miest Slovenska vznikla v roku 1994. 
Členskú základňu tvoria prakticky všetky veľké a stredne 
veľké mestá, má celkovo 78 riadnych členov, deväť obcí a päť 
osobitných členov - mestské časti Bratislavy a Košíc. Únia 
v súčasnosti zastupuje sídla s viac ako 2,5 milióna obyva-
teľmi. 

www.trencin.sk 13.03.2009 
Pomocná evidencia 125/1/09 
 
Krst webovej stránky www.trencinjuh.sk sa uskutočnil dňa 

24. marca 2009 v obchodnom centre Juţanka v sídlisku Juh. 
Na krste sa nestrieľalo šampanské, ale sa obdarovávali zá-
kladné školy pôsobiace na sídlisku Juh – Základná škola 

Novomeské-
ho ulica a Zá-
kladná škola 

Východná 
ulica tromi 
kusmi note-
bookov na 

skvalitnenie 
vzdelávania 

ţiakov. “Ve-
ríme, ţe týmo 

pomôţeme 
zlepšiť a 
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zjednodušiť pedagogický proces na školách a deti budú mať 
väčšiu radosť z ich vzdelávania” vyjadril sa predseda 
občianskeho zdruţenia Juh – Trenčín, Bc. Igor Kuličenko. 
Pokračoval vo svojom vyjadrení, keď povedal, „ďakujem 
poslancovi Branislavovi Zubričaňákovi za finančnú výpomoc 
pri nákupe darov, ako aj primátorovi Ing. Branislavovi 
Cellerovi za jeho osobnú účasť na krste a vymenovania 
stránky za oficiálnu stránku sídliska Juh.” V kultúrnom pro-
grame vystúpila finalistka súťaţe „Slovensko hľadá superstar 
2“ Dominika Mirgová. Záverom treba dodať, ţe webová 
stránka www.trencinjuh.sk od počiatku svojho zverejnenia sa 
teší značnej pozornosti sledovanej návštevnosti. 

www.trencinjuh.sk 27.03.2009 
 
Dňa 9. apríla 2009 v zastúpení vojenského pridelenca 

Ukrajinského veľvyslanectva v Bratislave generálmajora Va-
lerija Borodijenka, tajomník Ústrednej rady Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Tomáš Švec s poslan-
kyňou dlhodobo uvoľnenou pre výkon funkcie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne Jankou Fabovou odovzdali dvanás-
tim členom Sloven-
ského zväzu protifa-
šistických bojovní-
kov v Trenčíne a bý-
valým účastníkom 
bojov na Ukrajine 
počas druhej sveto-
vej vojny pri príle-
ţitosti 64. výročia 
oslobodenia mesta 
Trenčín pamätnú medailu „15 rokov Ozbrojených síl Ukra-
jiny“. V slávnostnom príhovore poslankyňa Janka Fabová 
zvýraznila, ţe „odovzdanie pamätnej medaile občanom mesta 
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Trenčín susedného štátu v tomto období bolo tak trocha 
symbolické, pretoţe práve vojská 2. Ukrajinského frontu sa 
podieľali na oslobodzovaní mesta Trenčín a vyznamenaní 
občania sa zúčastnili oslobodzovania Ukrajiny. I v budúcnosti 
bude snahou Mesta Trenčín, aby naše deti sa zoznamovali s 
hrdinstvom neznámych a známych vojakov, ktorí neváhali 
poloţiť svoj ţivot za slobodu svojho národa.“ 

Vlastné poznámky  
 
Na zelený štvrtok dňa 9. apríla 2009 si Mesto Trenčín 

pripomenulo pri pamätníku na Brezine 
94. výročie svojho oslobodenia spod 
jarma nemeckého fašizmu pietnym ak-
tom. Po Hymne Slovenskej republiky 
poloţili k pamätníku vence vďaky dele-
gácie Veľvyslanectva Ruskej federácie, 
Veľvyslanectva Ukrajiny, Veľvyslanec-
tva Českej republiky, Mesta Trenčín, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, 
Obvodného úradu v Trenčíne a dele-
gácie politických strán a hnutí. K prí-
tomným sa prihovorila poslankyňa 

uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová, ktorá priblíţila 
historické chvíle spred 64 rokmi, kedy vojská Ukrajinského 
frontu a Rumunskej armády os-
lobodili ľavú časť mesta Trenčín 
Váhu. Pravá časť mesta bola 
oslobodená o dvadsať dní neskôr. 
Oslobodzovacie boje si vyţiadali 
18 ţivotov sovietskych a ruských 
vojakov a 20 civilistov z radov 
Trenčanov. Skončenie vojnového besnenia znamenalo nielen 
miliónové škody na štátnych a súkromných objektoch, ale 
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i straty na ţivotoch 69 statočných ľudí, ktorí po neľudskom 
trýznení našli svoj smrť po streľbe do tyla v masových 
hroboch na trenčianskej Brezine. Telá zastrelených boli tak 
zmrzačené a dokatované, ţe len u 43 osôb sa podarila 
identifikácia. Popri Slovákoch boli na Brezine zastrelení 
i zahraniční účastníci odboja. „Nemali by sme zabúdať, ţe 
mier a demokracia sú veľmi krehké veci. Môţu sa rozbiť, ak 
sa stretnú tvrdohlaví ľudia. Môţu sa zmeniť na vojnu, ak 
prestaneme rešpektovať slobodu druhého človeka. Ak budeme 
kohokoľvek pod-
necovať k násiliu 
či nevraţivosti, 
ak zabudneme, 
alebo odmietne-
me históriu písa-
nou vlastnou kr-
vou obetí naciz-
mu. Posolstvo 
10. apríla 1945 
je teda dňom, 
kedy vzdávame úctu, tichú spomienku, ale aj súčasné 
ospravedlnenie všetkým, ktorí verili v nový začiatok a bojo-
vali zaň.“ Na jej slová nadviazal príhovorom aj veterán 
Slovenského národného povstania plukovník v.v. Ľudovít 
Kaliský. V úvode poloţil nahlas vypovedanú otázku „Mohlo 

ľudstvo zabrániť tejto najbrutál-
nejšej vojne vedenej na frontoch, 
v zázemí i proti civilnému obyva-
teľstvu ? Veď táto vojna stála ţivot 
60 miliónov ľudí, z toho dve tre-
tiny 40 miliónov civilného obyva-
teľstva. Ďalších 35 miliónov osôb 

bolo zmrzačených na celý ţivot. Áno, mocnosti tohto sveta 
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mohli zabrániť tejto vojne.“ Avšak práve oni nedodrţiavali 
prijaté Paríţske dohody z roku 1919/1920 po poráţke 
Nemecka, aby nemalo tanky, ponorky, bojové letectvo a malo 
mať do stotisíc profesionálnych vojakov. Vývoj však bol taký, 
ţe USA podporili s Nemeckom výnosný obchod v oblasti 
zbrojárskeho priemyslu, od ktorého si sľubovali veľké zisky. 
Veľká Británia vyslovila súhlas s námorným vyzbrojením 
Nemecka. Sovietsky zväz v roku 1923 tajnou dohodou s Ne-
meckom vyškolil v priebehu desať rokov 2400 vojenských 
pilotov. Za tejto situácie nebránilo Hitlerovi, aby obnovil 
vybudovanie silnej armády a 1. septembra 1939 sa stala druhá 
svetová vojna skutočnosťou. „V tejto vojne išlo bytie či 
nebytie celých národov, o genocídu. Ich likvidáciu potvrdili 
plynové komory v na-
cistických táboroch 
smrti, vypálené dedi-
ny, masové hroby po 
všetkých krajinách 
Európy, nevynímajúc 
ani trenčiansku Bre-
zinu. Tu ukázal naciz-
mus svoju tvár, akú 
budúcnosť pripravo-
val pre svet vo forme nového svetového poriadku, v ktorom 
mal vládnuť nadčlovek germánskej rasy.“ Spojené sily sveta 
sa zmobilizovali a agresorovi a jeho spojencom utŕţili zdrvu-
júcu poráţku. V ďalšom svojom príhovore pripomenul, ţe uţ 
viac ako šesťdesiat rokov ţije Európa v mieri, ktorého zárukou 
jeho dodrţovania je Európska únia. Upozornil, ţe  „Slovensko 
musí dnes takým čeliť nástrahám, aké prejavujú niektorí 
občania nášho juţného suseda, keď vznášajú poţiadavky 
autonómie, ktoré uţ raz získali Horthym za pomoci Hitlera. 
Treba mať vţdy na pamäti, aby sme sa z minulosti poučili, aby 

pplk. v.v  Ľudovít  Kaliský 
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táto bola školou prítomnosti a budúcnosti existencie 
slovenského národa. Musíme rozhodnejšie dbať o zachovanie 
celistvosti a demokratického charakteru nášho štátu, o slobodu 
a bezpečnosť našich občanov. Musíme mať na pamäti, ţe 
otrokmi sme uţ boli tisíc rokov. Našim mottom nech je 
navţdy „Cudzie nechceme, vlastné si nedáme.“ Záver patril 
hymnickej piesni Kto za pravdu horí. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 170/1/09  
 
V Trenčianskom volebnom obvode zvíťazil v druhom kole 

prezidentských volieb úradujúci prezident Ivan Gašparovič. 
Ako vyplynulo z údajov Štatistického úradu Slovenskej repu-
bliky, získal 66,01 % platných hlasov. Opozičná kandidátka 
Iveta Radičová získala 33,99 % hlasov. Z 143.057 regis-
trovaných oprávnených voličov v trenčianskom volebnom 
obvode, sa v druhom kole prezidentských volieb zúčastnilo 
54,04 % voličov, ktorí odovzdali 76.732 platných hlasov. 

www.sme.sk 05.04.2009 
 

Nezávislý poslanec 
Mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne Martin 
Barčák dňa 14. apríla 
2009 pozval zástupcov 
tlače a ostatných verej-
noprávnych médií, aby 
ich informoval, ţe sku-
pina občanov Občian-
skej iniciatívy bez po-
litickej príslušnosti 
v Trenčíne začala zbie-

rať podpisy pod petíciu s podtitulom „Ide o ţivot“ za urý-
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chlenie začatia výstavby druhého cestného mosta cez rieku 
Váh. Ešte pred touto tlačovou konferenciou za necelý týţdeň 
sa podarilo organizátorom zozbierať podpisy od viac ako šesť-
tisíc osôb. Dnešným dňom práve začatou oficiálnou podpiso-
vou akciou pod petíciu Občianskej iniciatívy, sa má upozorniť 
na dlhoročnú problematiku preťaţenej dopravy v Trenčíne. 
Ako povedal Martin Barčák, pod petíciu sa podpisovali osoby, 
ktoré v Trenčíne nebývajú, ale často Trenčín navštevujú. Všet-
ci vo svojom vyjadrení konštatovali, ţe Trenčín je vstupom do 
všetkých častí Slovenska, ako  aj za jeho hranice. Takúto 
snahu je potrebné podpo-
riť, veď je to pre všetkých 
občanov Slovenska.“ 
V ďalšom uviedol, ţe 
„Mesto Trenčín pred ro-
kom vydalo stavebné po-
volenie, vykúpilo pozemky 
a zabezpečilo projektovú 
dokumentáciu z vlastných 
finančných zdrojov. Všetky potrebné dokumenty boli odovz-
dané príslušným štátnym orgánom. Ambíciou petície je obrátiť 
sa so ţiadosťou na premiéra Vlády Slovenskej republiky Ró-
berta Fica, aby sa zaoberali váţne s druhým mostom v Tren-
číne a prednostne urýchlili jeho realizáciu. Podľa neho chýba 
vôľa niečo reálne urob.“ 

Vlastné poznámky 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa          

22. apríla 2009 vo úvode svojho 21. zasadnutia minútou ticha 
vzdalo úctu včera zomrelému podpredsedovi Národnej rady 
Slovenskej republiky JUDr. Viliamovi Veteškovi. Potom sa 
pokračovalo podľa navrhnutého programu. Najprv to boli via-
ceré majetkové prevody, ktorými poslanci rozhodli o predaji 
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prebytočného pozemku v Novom Meste nad Váhom. Za 
prebytočný označili aj iný pozemok v tomto  katastrálnom 
území. Zastupiteľstvo schválilo aj predaj prebytočného po-
zemku v areáli školských budov v Trenčíne a predaný bol aj  
iný pozemok v Novákoch. Za symbolické jedno euro odkúpil 
Trenčiansky samosprávny kraj pozemok v Povaţskej Bystrici 

pod Povaţskou 
kniţnicou, ktorá je 
zariadením Tren-
čianskeho samo-
správneho kraja. Za 

neupotrebiteľný 
majetok označili 
poslanci aj niekoľko 
zastaraných a ne-
funkčných zdra-
votníckych prístro-

jov v nemocniciach v Povaţskej Bystrici a Prievidzi. Zas-
tupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo aj 
Všeobecne záväzné nariadenie č.10/2009, súvisiace s pos-
kytovaním sociálnych sluţieb v súlade s novým zákonom 
o sociálnych sluţbách. Ním sa upravuje výšku úhrady za 
stravovanie, ubytovanie, 
upratovanie, pranie, ţe-
hlenie a údrţbu bielizne 
a šatstva, ako aj úhradu 
za nadštandardné sluţby. 
Účinnosť nadobúda dňom                
1. mája 2009. Zastupi-
teľstvo rozhodlo o upus-
tení od vymáhania pohľa-
dávok predovšetkým v školských, ale aj v niektorých zdravot-
níckych zariadeniach. Ide o nevymoţiteľné pohľadávky z ob-



 62 

dobia rokov 1991 aţ 2005, ktoré kraj prevzal v rámci 
delimitačných protokolov a ktoré figurujú dodnes v účtovnej 
evidencii a umelo navyšujú majetok organizácii v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ide o 
staré dlhy v celkovej sume 21 130 euro, resp. 636 595 Sk. 
Poslanci schválili projektový zámer a ţiadosť o nenávratný 
finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného progra-
mu na rekonštrukciu cesty od hranice Ţilinského samo-
správneho kraja a Trenčianskeho samosprávneho kraja do ob-
ce Nitrianske Pravno. Päť % spolufi-
nancovanie schválili aj na europrojekt 
„Pohyb nás spojuje“ v rámci Operač-
ného programu cezhraničnej spolu-
práce Slovenskej republiky a Českej 
republiky. Poslanci vzali na vedomie aj 
informatívne správy o účasti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja na veľ-
trhoch cestovného ruchu v Bratislave, 
v Prahe a v Budapešti, Výročnú správu o hospodárení Správy 
ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2008, ako aj 
správu o stave zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vlastné poznámky 
 
Na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaţe 5. ročníka 

Novinárska cena 2008 dňa 24. apríla 2009, ktoré sa konalo 
v divadle Meteorit v Bratislave, si nominovaní autori prevzali 
ocenenia v 13 kategóriách. Súťaţ Novinárska cena organizuje 
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation 
v spolupráci s partnermi - Zdruţením vydavateľov periodickej 
tlače Slovenska, Memo 98 a agentúrou Prime time. Je pote-
šením, ţe z prihlásených 501 autorov úspešne zabodovali aj 
trenčianski novinári a to reţisérka a scénaristka Mgr. Zuzana 
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Laurinčíková s kameramanom Petrom Kotrhom z Tren-
čianskej televízie s filmovým dokumentom „Ujček Stano“, 
s ktorým boli nominovaní v kategórii najlepší regionálne 
odvysielaný príspevok v elektronických médiách.  

Poloţili sme Mgr. Zuzane Laurinčíkovej v tejto súvislosti 
niekoľko otázok, aby nám priblíţila čriepky z tvorby doku-
mentu : 
- O čom hovorí filmový dokument ? 

Cez osobu predsedu Komunitného centra Rómov v Bá-
novciach n/B., bývalého učiteľa, muzikanta a  amatérskeho 
výtvarníka Stanislava Tonku, sme nenásilnou formou chceli 
divákom priblíţiť rómsku komunitu, ktorá ţije v našej 
blízkosti. 

- Ako sa Vám spolupracovalo so Stanislavom Tonkom ? 
    Spolupráca s ním určite patrila medzi najzaujímavejšie 
momenty mojej doterajšej novinárskej práce a zmenila aj 
môj pohľad na rómsku problematiku. Spoznala som v ňom 
kultivovaného a inteligentného človeka, ktorý dokázal pres-
ne pomenovať všetky neduhy komunity, ku ktorej patrí. 
Ako bývalého učiteľa ho najviac trápi vzdelanostná otázka 
Rómov, ako i to, ţe majoritná spoločnosť sa od nich 
diferencuje, čo je často spôsobené jej nevhodným sprá-
vaním. Východisko k náprave vidí v zapájaní šikovných 
rómskych detí do kultúrnej činnosti, v ktorej nájdu uplat-
nenie pre svoj prirodzený talent. 

- Ako vnímate získanie nominácie ? 
    Určite, ţe som rada, pretoţe je to ocenenie zo strany ľudí, 
ktorí našej práci rozumejú. Ale teší ma aj skutočnosť, ţe 
dokumentárna tvorba Trenčianskej televízie má svoju 
kvalitu, čo potvrdili moji kolegovia Eva Mišovičová a Peter 
Kotrha získaním ocenení na tejto súťaţi v uplynulých dvoch 
ročníkoch za filmové dokumenty „Danka“ (1. cena) a „Ela“ 
(nominácia). Verím, ţe ďalší televízny rok prinesie opäť 
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veľa zaujímavých ľudských príbehov  a moţno niektorý z 
nich naviaţe na predchádzajúce úspechy.    

Vlastné poznámky 
 

Koncom apríla 2009 slovenské mestá, v ktorých boli 
postavené pamätníky Milanovi Rastislavovi Štefánikovi spá-
jala symbolická štafeta, na ktorú predstavitelia miest a obcí 
uväzovali stuhy vďaky. Táto štafeta prišla aj do Trenčína dňa 
27. apríla 2009 a zastavila sa v mestskom parku pri pamätníku 
symbolizujúceho zlomené krídlo lietadla M. R. Štefánika, kde 
viceprimátor Tomáš Vaňo pripevnil stuhu na štafetu. Štafeta 
dokončila svoju púť v nedeľu 3. mája 2009 na Bradle vo ve-
černých hodinách, keď si celé Slovensko pripomenulo 90. vý-
ročie havárie a úmrtie M. R. Štefánika. 

Vlastné poznámky 
 
Na tlačovej konferencii dňa 29. marca 2009 oznámil primá-

tor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, ţe do Trenčína sme-
ruje významný zahraničný investor, ktorý bude v meste vyrá-
bať LCD televízory. Má ísť o investíciu tretieho najväčšieho 
výrobcu LCD displejov na svete. Prezradiť investora nechcel. 

O tejto novej investícii by mala roz-
hodnúť Vláda Slovenskej republiky do 
dvoch týţdňov. V novej fabrike nájde 
prácu okolo 3 tisíc ľudí. Predpokladá 
sa, ţe ak sa v lete toho roka začne výs-
tavba, ako investor plánuje, tak v lete 
2010 by mohol začať naberať zamest-
nancov. Pozemok s rozlohou  17 ha by 
malo mesto predať firme za 15 eur/m2. 
Mesto sa prilepší o 255 tisíc eur. 
Developerom projektu je spoločnosť 
Reming - consult. „Je predpoklad, ţe 
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Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky budúci týţdeň 
pripraví projekt tak, aby o dva týţdne mohol byť predloţený 
na vládu. Mesto sa zaviazalo, ţe do určitých termínov 
pripravíme vysporiadanie pozemkov,“  konštatoval primátor 
Ing. Branislav Celler. Pokračoval, ţe „s investorom sme 
dohodnutí, ţe o všetkom bude informovať verejnosť on sám. 
Myslím si, ţe nám o tom neprináleţí hovoriť. Bude to naozaj 
veľká investícia. Prácu by naozaj malo získať tritisíc ľudí 
a investor chce začať čo najskôr s výstavbou, aby mohol 
následne čo najskôr aj začať vyrábať.“ Pre Trenčín sa zrejme 
rozhodol investor preto, ţe v Brne má uţ niekoľko rokov 
svoje servisné stredisko a hľadal mesto s dobrým doprav-
ným napojením. Okrem trenčianskeho závodu by firma podľa 
našich informácii mala na Slovensku postaviť ešte ďalšie dve 
pobočky. 

Vlastné poznámky 
 
Na pretras prišla otázka ohľadom výstavby nákupného cen-

tra Aupark. Ak by ľudia Aupark v referende odmietli, budú 
podľa Ing. Branislava Cellera rokovať o umiestnení centra na 
inom mieste. Aby však referendum bolo platné, musí sa na 
ňom zúčastniť viac ako polovica voličov. Primátor zatiaľ 
referendum nevyhlásil. “Bude to predmetom nasledujúceho, 
moţno aj mimo-
riadneho zastupiteľ-
stva,” odpovedal 
primátor Ing. Brani-
slav Celler na otáz-
ku novinárov, kedy 
bude referendum. 
Investor pred refe-
rendom na svoje ná-
klady pripraví pre-
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zentáciu projektu, ako aj jeho model, aby mali ľudia pred-
stavu, čo sa má v centre stavať. Prezentácia je podľa Cellera 
otázkou dní. Investor projektu Nákupného strediska Aupark 
HB Reavis plánuje začať stavať v priebehu budúceho roka, 
vybudovanie centra za 33 miliónov euro v blízkosti historic-
kého jadra mesta. Podľa vyjadrenia spoločnosti, súčasná hos-
podárska kríza nie je ţiadnym handicapom. „Keďţe ide o 
rozsiahly projekt na území, kde je treba ešte vyriešiť veľa 
aspektov a získať záväzné stanoviská dotknutých orgánov, je 
predčasné povedať úplne presný a záväzný termín realizácie. 
Výstavba by mala trvať dva roky. Mesto, ktoré vydáva 
územné rozhodnutie, sa projektu nebráni. Ako najväčší 
problém sa pri výstavbe Auparku na súčasnej spleti ciest pri 
zjazde z jediného cestného mosta v Trenčíne sa javí uţ teraz 
preťaţená doprava. Centrum Trenčína je úzke, ohraničené 
Váhom a lesoparkom Brezina. Jedinou moţnou cestou cez 
centrum mesta prejde za deň do 30-tisíc áut a zápchy sú na 
kaţdodennom poriadku. Pri nákupnej špičke, napríklad pred 
Vianocami, investor očakáva dennú návštevu v Auparku tri aţ 
päťtisíc aut. Investor sa spolieha na plánované investície a 
zmeny v doprave. Má sa začať stavať druhý cestný most, s 
prekládkou trate v rámci modernizácie ţeleznice sa v centre 

uvoľnia ďalšie pozemky. 
Primátor Ing. Branislav 
Celler hovorí, ţe „rie-
šenie dopravy a pod-
mienky, za ktorých sa 
môţe stavať, určia prís-
lušné štátne orgány.“ Ak 
by hrozil dopravný ko-
laps, výstavba Auparku 

sa jednoducho nepovolí. Podľa primátora Ing. Branislava 
Cellera investor ešte nemá nič vyhraté, lebo nevlastní všetky 
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potrebné pozemky. Mesto ako príslušný stavebný úrad má 
stále páky, pokiaľ nebude mať všetky pozemky vysporiadané 
a kladné vyjadrenie zainteresovaných  inštitúcií, aby výstavba 
nákupného strediska v centre realizovala.  

Od polovice mája 2009 sa na verejne dostupných miestach 
v Trenčíne by sa nemohol dať piť alkohol, o čo by sa malo 
rozhodnúť na mestskom zastupiteľstve. Od polovice mája si 
tak obyvatelia a turisti budú môcť v meste vypiť len na 
vyhradenom mieste. Nariadenie je pomerne krátke a presne 
vymedzuje zákaz podávania alkoholu a zároveň výnimky,“ 
povedal prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. Fran-
tišek Sádecký. 

Vlastné poznámky 
 

V stredu 29. apríla 2009 rokovalo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne. Poslanci sa na začiatku rokovania venovali majet-
kovým prevodom, medzi ktorými bol najdôleţitejší predaj 17 
ha pozemkov v priemyselnom parku pre developera (spoloč-

nosť Reming Con-
sult a.s.), ktorý pri-
pravuje územie pre 
investora, produ-
centa LCD monito-
rov a vytvorí pra-
covné miesta pre 
viac ako 3-tisíc ľu-
dí. Do mestskej ka-
sy tak v tomto roku  
príde 2,55 mil. eur 

(76,8 mil. Sk). Hospodárska kríza, ktorá sa dotýka aj samo-
správ, čím núti aj mesto Trenčín k sporeniu, ktoré sa prejaví 
vo všetkých častiach rozpočtu s výnimkou školstva a sociál-
nych vecí. Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili 
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avizované zmeny v Programovom rozpočte na rok 2009. 
Podľa primátora Ing. Branislava Cellera sa obmedzia alebo 
odloţia na neskoršie obdobie realizácie niektorých inves-
tičných projektov a zmrazia sa výdavky vo viacerých oblas-
tiach – týkajúce sa predovšetkým chodu mestského úradu, ale 
aj v oblasti údrţby komunikácií, územného plánovania a po-
dobne. „Aj po zapracovaní všetkých zmien je rozpočet mesta 
na tento rok vyrovnaný,“  zdôraznil primátor. Podľa vedúceho 
ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
Františka Orolína mesto Trenčín uţ pri tvorbe rozpočtu na 
tento rok počítalo s moţnými dopadmi začínajúcej krízy 
a schválilo konzervatívny beţný rozpočet. Po zmene rozpoč-
tových pravidiel výpadok príjmu z podielových daní predsta-
vuje čiastku 1,49 mil. eur (45 mil. Sk). Vďaka tomu, ţe mesto 
stavalo  tohtoročný rozpočet úsporne, bude reálny dopad 1,13 
mil. eur (34 mil. Sk). Ing. František Orolín taktieţ predstavil 
pozitívny hospodársky výsledok mesta z minulého roku 2008, 
predstavujúci 977.856 eur (takmer 29,5 milióna Sk),ktorým 
mesto pouţije na krytie investícií. Na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva schválili trenčianski poslanci aj nové Všeo-
becné záväzné nariadenie o hlasovaní obyvateľov mesta Tren-
čín (miestne referendum). Mesto tak reagovalo na Usmernenie 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, podľa ktorého patrí 
organizovanie miest-
neho referenda do 
výkonu samosprávy 
obce. Mesto Trenčín 
doteraz vôbec nema-
lo upravený proces-
ný postup pri reali-
zácii referenda. No-
vé záväzné nariade-
nie upravuje spôsob 
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jeho vyhlásenia, definuje orgány pre miestne referendum, 
priebeh referenda a ďalšie otázky nevyhnutné pre riadne 
zabezpečenie miestneho referenda v prípade jeho vyhlásenia. 
Trenčianski mestskí poslanci schválili aj Všeobecne záväzné 
nariadenie o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápo-
jov. Z 23 prítomných za prijatie hlasovali pätnásti. Prijatým 
nariadením sa zakazuje predaj, podávanie a poţívanie alko-
holických nápojov od 2. januára do 30. decembra v kalen-
dárnom roku v čase od 05.00 hod. do 03.00 hodiny nasle-
dujúceho dňa na všetkých verejných priestranstvách a verejne 
prístupných miestach na území mesta Trenčín. V odôvod-
nených prípadoch je primátor oprávnený rozhodnúť o udelení 
jednorazovej alebo krátkodobej výnimky. Do pôvodného 
návrhu bola zapracovaná pripomienka o podávaní alkoholu na 
verejnosti pri svadobných obradoch. Podávanie a poţívanie 
alkoholu je povolené aj pri podujatiach organizovaných alebo 

odsúhlasených mes-
tom, v priestoroch let-
ných terás či v riad-
nych obchodných pre-
vádzkach s platným 
povolením predaja. 
Fyzickej osobe, ktorá 
sa dopustí priestupku 
proti tomuto nariade-
niu, môţe byť uloţená 

pokuta do 33 eur, sankcie pre právnické osoby sa pohybujú 
v rozmedzí od 166 do 6639 eur. Kontrolu nad dodrţiavaním 
nariadenia bude vykonávať mestská polícia a poverení zamest-
nanci mesta. Náčelník Mestskej polície v Trenčíne JUDr. 
Stanislav Bero predloţil poslancom Analýzu súčasného sta-
vu mestskej polície. Ten v závere predloţil návrhy a opatre-
nia na zlepšenie stavu a činnosti mestskej polície. Navrhované 
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opatrenia sa týkajú legislatívy, administratívy, organizácie, ale 
aj technického zabezpečenia chodu mestskej polície. JUDr. 
Stanislav Bero v správe okrem iného navrhol úpravu 
a spresnenie niektorých interných smerníc mestskej polície, 
ktoré by presne vymedzovali najmä jej postavenie a úlohy. 
Ďalej navrhuje zníţenie počtu zamestnancov o 10 pracovní-
kov, nové rozdelenie mesta do obvodov pri vykonávaní čin-
nosti mestskej polície, ako aj pravidelné vzdelávanie prís-
lušníkov mestskej polície v oblasti legislatívy, ale aj jazyko-
vých zručností. 

www.trencin.sk  
 
Poobede v posledný aprílový slniečkom zaliaty deň bolo na 

Mierovom námestí v Trenčíne trocha rušnejšie ako inokedy, 
keď mechanizmy Mestského hospodárstva pripravovali všetko 

na vztýčenie mája. 
Tesne pred 16 hod. 
zahrala dychová hud-
ba Vlčovanka, máj 
poloţený na podpere 
obstáli deti z folklór-
neho súboru Radosť 
a spievajúc ho venčili 
stuhami. Po ovenče-
ní, ţeriav ulapil máj 

sťa štíhlu tanečnicu kolo pása a dvíhal ju ako pierko do výšav 
na obdiv všetkých Trenčanov.   

Prvý máj v Trenčíne sa niesol tradične pod heslom „Otvo-
rená Európa – Otvorené mesto“. Jeho program sa realizoval 
na Mierovom a Štúrovom námestí. Na Mierovom námestí 
program otvorili maţoretky Červená čiapočka z Hanuliakova, 
ktoré vystriedali so svojím temperamentom deti z folklórneho 
súboru Kornička z Trenčína. Do sveta rozprávok zaviedla 
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Pirátska odysea v podaní Creative shows, ktorú napoludnie 
vystriedala tanečná skupina Aura a po nej folklórny súbor 
Druţba. Poobedie 
na Mierovom ná-
mestí spríjemnil 
koncert hudobnej 
skupiny Kredenc 
z Trstenej a pro-
gram vyvrcholil 
originálnym kon-
certom hudobnej 
skupiny Rock & 
Roll Band Marcela 
Woodmana z Ostravy. Program na Štúrovom námestí vyplnila 
dychová hudba Skalanka na počúvanie a v podvečer na 
májovú veselicu. Treba dodať, ţe na Mierovom námestí sa 
prezentovali jarmočníci s predajom ľudovo – umeleckých vý-
robkov a občerstvením.  

Vlastné poznámky 
 
V prvý májový týţdeň si hasiči pripomínajú sviatok svojho 

patróna – sv. Floriána. Ne-
bolo tomu inak ani tento 
rok, keď 4. mája 2009 sa 
pri tejto príleţitosti usku-
točnilo v Kongregačnej sále 
Trenčianskeho múzea sláv-
nostné zhromaţdenie vy-
braných príslušníkov Kraj-
ského riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru 

v Trenčíne spojené s odovzdávaním ocenení hasičom, ktorí 
v uplynulom období preukázali mimoriadnu statočnosť pri 
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záchrane ľudských ţivotov a hmotného majetku. Prítomnosť 
poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magdy 
Košútovej, riaditeľa odboru poţiarnej prevencie Hasičského 
a záchranného zboru Slovenskej republiky pplk. Mgr. Pavla 
Komára, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, viceprimátora Mesta Trenčín 
Tomáša Vaňa a ďalších vzácnych hostí umocňovala atmos-
féru slávnostného zhromaţdenia. Po príhovore riaditeľa Kraj-
ského riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zbo-
ru v Trenčíne Ing. Mi-
chala Jurdíka a pozdrav-
ných príhovoroch hostí 
prevzalo 28 hasičov oce-
nenia. Z príslušníkov 
Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranné-
ho zboru v Trenčíne prevzali : 
- ocenenie medailou 3. stupňa za sluţbu v Hasičskom a zá-

chrannom zbore títo príslušníci : kpt. Mgr. Viliam Šupák, 
npor. Vlastimil Masarovič, npor. Roman Ţilka, npor. 
Rastislav Potoček, npor. Karol Provazník a npor. Viktor 
Truska. 

- npor. Bc. Pavol Rapan, mimoriadne povýšenie do hod-
nosti kapitán. 

Po slávnostnom zhro-
maţdení vykonali prísluš-
níci jednotky Okresného 
riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru 
v Trenčíne ukáţku hasenia 
ohňa na Matúšovej veţe 
Trenčianskeho hradu. His-

hasičská technika dostala zabrať 
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torickú pamiatku si hasiči vybrali z viacerých dôvodov, najmä 
však preto, ţe počas letnej sezóny sa pri viacerých podujatiach 
pouţíva oheň a potom skúsenosti z poţiarov hradov a zámkov, 
keď pri ich likvidácii bol sťaţený prístup ľudí a techniky 
a tým ku vzniku veľkých škôd. Veliteľ zásahu Ľuboš Liška 
konštatoval, ţe „naposledy sa takéto cvičenie na Tren-
čianskom hrade uskutočnilo pred trinástimi rokmi. Odvtedy sa 
však zmenili prístupové podmienky na hrad, najmä po páde 
múru boli vybudované bariéry, čím sa zúţili cesty a tieţ hasiči 
vymenili techniku. Preto sme si chceli odskúšať kam sa aţ 
s novými vozmi dostaneme,“ Hasičské cisterny sa dostali síce 
len po bránu a ďalej vyšli len menšie autá a priamo do areálu 
horného hradu priniesli hasiči prenosnú striekačku. Vodu sme 
čerpali z vodovodu na Mierovom námestí a v hadiciach museli 
prekonať aţ 140 metrové 
prevýšenie aţ na veţu. 
Ako povedal, vodu po-
máhali dostať sa na veţu 
tri čerpadlá, čím sa mohlo 
dodávať 900 m3.“  Ha-
sičom od nahlásenia aţ 
po prvý prúd vody z ha-
dice na veţi trval 24 mi-
nút, čo zodpovedá ťaţkým podmienkam hasenia. 

Záver slávnostného dňa patril vernisáţi výstavy nepro-
fesionálneho umelca Petra Hargaša, ktorého tvorba si berie 
námety najmä zo ţivota hasičov, ale nevynecháva mestské 
námety, maľbu krajiniek či námety so svojich turistických 
ciest v zahraničí. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 253/1/09 
 

Peter Hargaš – Hasenie trávy 
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Budovanie mosta dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, 
rodinou a verejnosťou bolo hlavným cieľom preventívneho 
projektu Správaj sa normálne, ktorý mal v tomto školskom 
roku uţ svoje siedme pokračovanie. Dňa 1. júna 2009 o pro-
jekte informoval hovorca Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Trenčíne Pavol Kudlička. „Projekt prebiehal od za-
čiatku školského roka a v Trenčianskom kraji sa doňho 
zapojilo takmer 2200 piatakov zo základných škôl, osem-
ročných gymnázií a špeciálnych škôl. Podstatou boli pravi-
delné návštevy policajtov v školách. Tí boli špeciálne pripra-
vení na prácu s deťmi a pútavou formou im v desiatich tema-
tických okruhoch prinášali informácie nielen o práci polície, 
ale najmä o úskaliach, ktoré na deti v ţivote číhajú. Týkali sa 
problematiky vzťahu polície s verejnosťou, majetkovej a násil-
nej trestnej činnosti, drogových závislostí, dopravy, pouţíva-
nia zábavnej pyrotechniky, ale i rasizmu a diskriminácie. 
Okrem toho projekt plnil nielen informačnú, ale najmä 
preventívnu funkciu. Poskytovali sa deťom rady, ako sa nestať 
obeťami trestného činu, ako zvládať určité záťaţové situácie, 
kam sa obrátiť o pomoc a podobne.“ Spoločný projekt 
bol zavŕšený rovnako pútavou formou, keď deti si vyskúšali 
nasadzovanie pút, maskovacích kukiel, odoberanie odtlačkov 
prstov a na záver sme im boli odovzdané osvedčenia o 
absolvovaní projektu a malé darčeky.  

www.sme.sk 02.06.2009 
 
Týţdeň od 4. do 7. júna 2009 sa niesol v znamení volieb do 

Európskeho parlamentu v celej Európskej 
únii, pri ktorých mali zvoliť 736 jej členov. 
V týchto voľbách sa Slovensko veľmi nevyz-
namenalo, lebo zo zapísaných 4.345.773 voli-
čov pristúpilo k volebným urnám 853.533 
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voličov, čo predstavovalo účasť 19,64 %, čo je oproti 
výsledku 43,08 % v celej Európskej únii polovičná hodnota.  

Kandidáti boli zoradení na kandidátskych listinách 15 poli-
tických strán. Občania volili politickú stranu, pričom mohli 
odovzdať v rámci zvolenej politickej strany preferenčné hlasy 
dvom kandidátom zakrúţkovaním.  

V tohoročných voľbách do funkcie poslancov Európskeho 
parlamentu boli zvolení : 
- Smer – Sociálna demokracia  
   Monika Flašíková – Beňová 
   Vladimír Maňka 
   Katarína Neveďáková 
   Monika Smolková 
   Boris Zala 
- Strana demokratickej a kresťanskej únie – Demokra-

tická strana  
Eduard Kukan 
Peter Šťastný 

- Strana maďarskej koalície      
Edit Bauer 
Alajos Mészáros 

- Kresťansko – demokratická únia 
     Miroslav Mikolášik 

Anna Záborská 
- Hnutie za demokratické Slovensko  
     Sergej Kozlík 
- Slovenská národná strana 
     Jaroslav Paška 

Z celkového výsledku volieb do Európskeho parlamentu je 
moţné konštatovať, ţe konzervatívna skupina Európskej 
ľudovej strany si zachovala svoje vedúce poslanie najväčšieho 
zoskupenia v Európskom parlamente. Okrem toho výsledky 
volieb potvrdili, ţe stredopravé strany si významne polepšili 
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v najväčších štátoch Európskej únie ako Francúzsko, 
Taliansko, Španielsko a Poľsko. Skupina socialistov síce 
stratila časť svojich kresiel, ale sa udrţala na druhom mieste 
v počte kresiel s dostatočným náskokom pred liberálnymi 
demokratmi. Strany zelených sa posilnili získaním nových 
poslaneckých kresiel a zníţili tak odstup od liberálnych 
demokratov. Nový Európsky parlament bude mať v novom 
volebnom období 736 poslancov. 

Vlastné poznámky 
 
V dňoch 11. aţ 13. júna 2009 navštívila mesto Trenčín 

delegácia partnerského mesta Tarnow, vedená primátorom 
mesta Ryszardom Ścigalom. V delegáciu tvorila zástupkyňa 
primátora Dorota Skrzyniarz a vedúca útvaru kultúry Maria 

Zawada – Bilik.  
V piatok 12. júna 2009 

dopoludnia sa uskutoč-
nili pracovné rokovania, 
na ktorých za mesto 
Trenčín zúčastnili – 
prednosta Ing. František 
Sádecký, poslankyňa 
uvoľnená pre výkon 

funkcie Janka Fabová, vedúca kancelárie prednostu JUDr. 
Katarína Patková, ve-
dúci odboru školstva 
Mgr. Jozef Baláţ a po-
verená vedúca odboru 
kultúry Bc. Elena Ga-
bajová. Na programe 
rokovania bola výmena 
skúseností v oblasti ria-
denia oboch mestských 
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úradov s osobitným zreteľom na oblasť školstva a oblasť 
cestovného ruchu. Po rokovaní sa pridala k poľskej delegácii 
aj poľská konzulka na Slovensku Urszula Szulczyk – 
Śliwińska a hostí prijal primátor mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler. Hostia z Tarnowa okrem stretnutia s predsta-
viteľmi mesta aj prehliadku zrekonštruovaného športového 
areálu na Základnej škole L. Novomeského, mestskej veţe a 
Trenčianskeho hradu. Hostia z Poľska si pozreli  aj vystúpenie 
poľských skupín Monk a Torka z Tarnowa, ktoré sa publiku 
predstavili na Mierovom námestí v rámci Trenčianskeho kul-
túrneho leta. V posledný deň návštevy sa delegácia zúčastnila 
na vernisáţi výstavy vo výstavných priestoroch Mestskej 
galérie, ktorú v rámci podujatia Priateľstvo bez hraníc pripra-
vil Poľský klub v Trenčíne. Na záver návštevy sa hostia stretli 
v priateľskom posedení v Kultúrnom stredisku Kubra. 

www.trencin.sk 15.06.2009 
 

Veľvyslanec rádu Maltézskych rytierov Mariano Hugo a 
prezident Maltézskej pomoci na Slovensku Robert Bocchi-
chio odovzdali dňa 19. júna 2009 väzenskej nemocnici 
v Trenčíne defibrilačný prístroj. Súčasťou podujatia bude 
svätá omša, ktorú celebroval ordinár Mons. František Rábek, 
väzenskí kapláni a zástupcovia rádu.  

Maltézsky rád je jedným z mníšskych rytierskych rádov, 
ktoré vznikli v 11. storočí na území Jeruzalemského kráľov-
stva. Členovia rádu sa delili na triedy bojovných rytierov, 
kňazov a bratov ošetrovateľov. Na čele rádu stojí veľmajster 
rádu. Podľa súčasného medzinárodného práva je rád suve-
rénnym neštátnym subjektom bez vlastného územia. Rád má 
dve malé exteritoriálne územia, mimo sídla v Ríme je to 
pevnosť St. Angelo na Malte, vydáva vlastné mince a poštové 
známky a má vlastnú značku áut. Udrţuje úplné diplomatické 
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styky s desiatkami štátov sveta, v ďalších je zastúpený a má 
štatút pozorovateľa v Organizácii spojených národov.  

www.sme.sk  15.06.2009  

Pomocná evidencia 376/1/09 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v úvode 

svojho rokovania  dňa 24. júna 2009  jednomyseľne schválilo  
výzvu Vláde Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady 
Slovenskej republiky, aby zamedzili prijatiu novely zákona 

o poskytovateľoch 
zdravotnej starost-
livosti, zdravotníc-
kych pracovníkoch 
a stavovských orga-
nizáciách v zdravot-
níctve, ktorá navr-
huje zmeny vo fun-
govaní lekárskej 
sluţby prvej pomo-

ci. Prijatie novely podľa poslancov Trenčianskeho samospráv-
neho kraja môţe znamenať ohrozenie lekárskej sluţby prvej 
pomoci pre obyvateľov Trenčianskeho kraja. Novela  -  podľa 
poslancov nevytvorí podmienky na zabezpečenie ochrany 
ţivota a zdravia obyvateľstva, ktorá musí byť základným prá-
vom najvyššej priority. 
     Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja potom 
schválilo : 
- bez výhrad záverečný účet Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za rok 2008;  
- Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2009, ktorým sa dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie Trenčianskeho samospráv-
neho kraja č. 2/2006 o poskytovaní starostlivosti v zariade-
niach zriaďovaných Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov. Ide ním o zosúladenie 
výšky úhrady za stravovanie pre deti s poruchami správania 
v krízovom stredisku Centra sociálnej pomoci Domino na tú 
istú sumu, akú platia klienti  tamojšieho Domova sociálnych 
sluţieb;  

- podanie ďalších 
ţiadostí o nená-
vratné finančné 
príspevky 
v rámci progra-
mov Európskej 
únie na projek-
ty v rámci Ope-
račného pro-
gramu cezhra-
ničná spoluprá-
ce Slovenská republika – Česká republika, v rámci infra-
štruktúry vzdelávania, návrhy projektov na predloţenie ţia-
dostí o pridelenie štatútu Centra olympijskej prípravy pre 
Osemročné športové gymnázium, pre Obchodnú akadémiu 
v Povaţskej Bystrici a Gymnázium v Dubnici nad Váhom; 

- schválili aj Dohodu o spolupráci medzi Regiónom Bílé 
Karpaty a Trenčianskym samosprávnym krajom k strešné-
mu projektu „Fond mikroprojektov“ v rámci Operačného 
programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republiky – 
Česká republika na roky 2007 – 2013;  

- úhradu preukázanej straty z poskytovania výkonov vo 
verejnom záujme v pravidelnej prímestskej autobusovej do-
prave za rok 2008 vo výške 416.484,10 euro, z toho 
101.473,80 euro pre SAD Prievidza a 315. 010, 30 euro pre 
SAD Trenčín; 
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- zásady kontrolnej činnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. júna 2009. Poslanci 
zobrali na vedomie správu o prípravných prácach na vypra-
covanie Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu Vyššieho 
územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako 
aj plán kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2009; 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja zobralo na 
vedomie : 
- vyhodnotenie zimnej údrţby ciest za zimné obdobie 

2008/2009;   
- vyhlásenie havarijného stavu na úseku cesty č. II/574 za 

obcou Diviaky nad Nitricou. Finančné prostriedky pre tento 
mimoriadny prípad sú čerpané s rezervného fondu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja; 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja vymeno-
valo : 
- do funkcie riaditeľky Hornonitrianskej kniţnice v Prievidzi 

zastupiteľstvo Mgr. Sylviu Myšiakovú;  
- do funkcie riaditeľky Centra tradičnej kultúry v Myjave 

Mgr. Vieru Feriancovú;  
- do funkcie riaditeľky Regionálneho kultúrneho centra 

v Prievidzi Mgr. Ľudmilu Húskovú; 
Toto rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-

neho kraja bolo posledným v uţívanej budove na Hviez-
doslavovej ulici. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 426/1/09 
 
Vo štvrtok 25. júna 2009 sa uskutočnilo riadne zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. V jeho úvode prítom-
ných poslancov pozdravil a privítal primátor Ing. Branislav 
Celler. Po schválení programu rokovania mestského zastu-
piteľstva predstúpila pred mestských poslancov hlavná kon-



 81 

trolórka mesta Ing. Libuša Zigová s návrhom plánu kontrol-
nej činnosti na 2. polrok 2009  a Informatívnou správou o pl-
není uznesení Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ďalším 
bodom programu zasadnutia boli majetkové prevody. Poslanci 

schválili : 
- Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 7/2009 
o sociálnych sluţ-
bách a úhradách za 
sociálne sluţby 
v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Tren-
čín;  

- tri novely všeobecne 
záväzných nariadení 

súvisiacich s mestskou políciou, ktoré predloţil náčelník 
Mestskej polície JUDr. Stanislav Bero; 

- zriadenie päťčlennej komisie pre sťaţnosti, ktorá sa bude 
zaoberať konkrétnym podnetom, alebo sťaţnostiam občana 
voči poslancovi 
mestského zastupi-
teľstva; 

- rozšírenie moţnosti 
uzavrieť manţelstvo 
mimo sobášnej 
miestnosti pri dodr-
ţaní obvyklých pos-
tupov;  

- výber troch základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín do 
druhého kola predkladania projektov financovaných zo 
štrukturálnych fondov Európskej únie. 
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Záver zasadnutia uţ tradične patril interpeláciám poslancov 
doplnený projekciou návrhov nového územného plánu mesta. 

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín v závere mesiaca júna 2009 rozbehlo novú 
sluţbu, ktorou je zasielanie turistických informácií priamo do 
mobilného telefónu. Jedinou podmienkou je iba zapnutá funk-
cia Bluetooth v mobilnom telefóne a byť do 50 metrov 
v blízkosti od vysielača, ktorý je umiestnený na budove 
Kultúrno-informačného centra, v priestore po bývalej lekárni 
na Mierovom námestí v Trenčíne. „Testovacia prevádzka bola 
uţ spustená. Prvý aktuálny obsah je pre návštevníkov, ale i 
obyvateľov Trenčína pripravený od 1. júla 2009,“ povedala 
riaditeľka Kultúrno-informačného centra Mgr. Renáta Kaš–
čáková. „Fungovanie systému je umiestnené do lokality 
Mierového námestia. Stačí prísť na Mierové námestie, do 
priestoru pribliţne medzi javiskom a mestským úradom, 
zapnúť si funkciu Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a 
do jednej minúty príde oslovovacia správa, ktorú treba prijať a 
niekoľko sekúnd počkať na stiahnutie celej správy,“ dodala 
Mgr. Renáta Kaščáková. Do mobilného telefónu dostanú záu-
jemcovia ponuku aktuálnych kultúrnych podujatí a informácie 
o meste Trenčín. 

Sluţbu prevádzkuje Kultúrno-informačné centrum Trenčín, 
ktoré do systému investovalo pribliţne 1.700 euro. Peniaze by 
sa mali vrátiť  čiastočným komerčným vyuţitím systému, 
ktorý je vhodným miestom aj pre reklamu. „Reklamný priestor 
bude ponúknutý iba prevádzkovateľom vybraných sluţieb 
v oblasti cestovného ruchu a ponuky voľnočasových aktivít, 
pre ktorú bola sluţba zriadená,“ dodala Mgr. Renáta Kaščá-
ková. 

 www.sme.sk 24.06.2009  
 Pomocná evidencia 428/1/09 



 83 

Nízka účasť na referende v sobotu 11. júla 2009, v ktorom 
sa obyvatelia mesta mali moţnosť vyjadriť k nastolenej otázke 
či súhlasia alebo nesúhlasia s výstavbou obchodno-

zábavného domu 
Aupark v priestore 
medzi Ulicami Knie-
ţaťa Pribinu a Palac-
kého pri zjazde z 
cestného mosta pres-
vedčila investora o 
tom, ţe Trenčania je-
ho zámer v centre 
mesta vítajú. 

Zo zápisnice mest-
skej volebnej komisie pre referendum boli vyčítané tieto zau-
jímavé údaje : 
- v 26 okrskoch bolo zapísaných 47.132 oprávnených 

občanov zúčastniť sa hlasovania v referende; 
- 4.927 oprávneným občanov boli vydané hlasovacie lístky; 
- 4.920 oprávnených občanov odovzdalo platné hlasovacie 

lístky; 
- 4.911 oprávnených občanov odovzdalo platné hlasovacie 

lístky; 
- 9 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo neplatných. 

Investor HB Reavis v zastúpení svojho hovorcu Romana 
Karabelliho vyjadril spokojnosť, pretoţe ako povedal „ex-
trémne nízka voličská účasť potvrdila naše predpoklady, ţe 
mlčiaca väčšina obyvateľov Trenčína nemá problém s pláno-
vaným umiestnením Auparku a povaţuje túto tému za zby-
točne spolitizovanú. Spomenul aj to, ţe Smer - Sociálna demo-
kracia, ktorý je v mestskom zastupiteľstve v opozícii, vyzbie-
ral v petícii proti Auparku 8.666 podpisov. No referenda sa 
zúčastnilo oveľa menej ľudí.“  



 84 

Zaujímavý postreh vyjadril ešte pred hlasovaním politológ 
Grigorij Meseţnikov, keď povedal, ţe neplatné referendum 
dáva červenú výstavbe centra. Podľa neho presadiť zámer 
moţno iba v prípade platnosti referenda a pri nadpolovičnom 
súhlase. Pri väčšinovom hlasovaní proti, alebo neplatnosti 
referenda z dôvodu nízkej účasti, by išlo o neschválenie 
otázky a nemalo by sa teda stavať.  

www.sme.sk 12.07.2009 
Pomocná evidencia 488/1/09, 489/1/09  
 
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa                 

15. júla 2009 opoziční poslanci sa doţadovali, aby aj napriek 
neplatnosti referenda o výstavbe Auparku, vedenie mesta ak-
ceptovalo názor ľudí, ktorí v sobotu 11. júla 2009 k urnám 
prišli. Na hlasovaní v referende o výstavbe Auparku v centre 
mesta sa zúčastnilo 10 % voličov, z 4.920 občanov bolo za 
výstavbu len necelých 400 ľudí. Aby však bolo referendum 
platné, musela by sa na ňom zúčastniť aspoň polovica 
občanov. „Z tých ľudí, ktorí majú záujem o veci verejné, bolo 
90 % proti. O názore ostatných sa môţeme domnievať. Mesto 
nedostalo odpoveď, čo bude s Auparkom,“ povedal na mimo-
riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva nezávislý pos-
lanec Ing. Róbert Lifka. 

Najsilnejšia opozičná strana v zastupiteľstve, Smer - so-
ciálna demokracia, tvrdila, ţe propagácia referenda bola 
nedostatočná, pretoţe občania nedostali oznámenia o refe-
rende do schránok. Boli o ňom informovaní len pros-
tredníctvom mestskej webovej stránky – www.trencin.sk a 
mestských novín Info, ktorých prijímateľom je zdarma kaţdá 
rodina. Na túto kritiku primátor Ing. Branislav Celler rea-
goval slovami, ţe oznámenia jednotlivým voličom sa do 
schránok posielajú len pri voľbách. 
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Kritika opozičných poslancov smerovala aj letný termín 
referenda, kedy sú dovolenky, a preto bolo ťaţšie dosiahnuť 
potrebnú volebnú účasť. Priebeh referenda zhodnotila krajská 
predsedníčka Smeru - sociálna demokracia Ing. Magda Ko-
šútová, keď vyhlásila, ţe „Mesto si chcelo zlegalizovať 
doterajšie kroky, ktoré nie sú férové voči občanom. Refe-
rendum vyhlásilo s vedomím, ţe bude neplatné.“ Poslanec 
JUDr. Ján Kanaba Smer - sociálna demokracia vzniesol 
otázku na primátora mesta či náklady na referendum, ktoré 
dosiahli takmer 15-tisíc euro, zaplatí zo svojho ?  Odpovede sa 
na zasadnutí mestského zastupiteľstva nedočkal. Mgr. Ladis-
lav Pavlík zo strany Smer - sociálna demokracia dal návrh, 
aby vedenie mesta výsledky referenda napriek neplatnosti 
akceptovalo. Tento návrh v zastupiteľstve neprešiel. 

Primátor mesta Ing. Branislav Celler sa vyjadril, ţe celé 
referendum prebiehalo v súlade so zákonom aj všeobecne 
záväzným nariadením, ktoré v súvislosti s referendom ne-
dávno schválili. „Účasť potvrdila, ţe výstavba Auparku nie je 
otázka, ktorá by Trenčanov aţ tak škrela. Keby sa na ňom 
zúčastnilo 30 % voličov, duch referenda by bol iný. A tvrdiť, 
ţe tí, čo neprišli, automaticky povedali Auparku nie, to je 
účelové vyjadrenie,“ reagoval primátor Ing. Branislav Celler. 
Ten na základe právnej analýzy taktieţ dementoval vyjadre-
nia, ţe neplatné referendum by dávalo červenú výstavbe. 

www.sme.sk 15.07.2009 
 

Vo štvrtok 16. júla 2009 pred-
seda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. MUDr. Pavol Se-
dláček, MPH slávnostne otvoril 
zmodernizované priestory spo-
ločnosti Q-Ex Trading. „Táto 
spoločnosť vznikla po roku 1989 
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ako ôsma akciová spoločnosť v bývalom Československu a 
odvtedy sa stala trvalou súčasťou podnikateľskej sféry v 
Trenčíne,“ pripomenul trenčiansky ţupan. „Do povedomia sa 
dostala nielen bankovou bezpečnostnou technikou a sluţbami 
v oblasti reklamy, ale aj výnimočnými podujatiami v oblasti 
kultúry. Osobitne treba oceniť, ţe organizuje aj takéto fórum, 
kde môţu podnikatelia voľne diskutovať o súčasných problé-
moch ekonomiky.“ Toto fórum uvítal aj prezident Zväzu 
strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. Milan 
Cagala, keď povedal, ţe „práve teraz v čase krízy je potrebné, 
aby sa manaţéri stretli, aby si vymenili názory na súčasnú 
situáciu a prognózovali budúce obdobie, aby tento nepriaznivý 
stav trval čo najkratšie.“ Majitelia firmy Bohumil a Katarína 
Hanzelovci predstavili hosťom aj vynovené priestory firmy.    

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH vzápätí 
navštívil ešte jednu 
úspešnú firmu regiónu 
a to spoločnosť „Vail-
lant – group“ v prie-
myselnom parku Tren-
čianskych Stankoviec, 
kde sa zúčastnil na 
slávnostnom vyrobení 
desaťmiliónteho modu-
lu do plynových kotlov 
v tomto závode.  

Vlastné poznámky 
 
Priestor Váhu medzi Ostrovom a obcou Zamarovce bol dňa 

21. júla 2009 vymedzený pre taktické cvičenie príslušníkov 
hasičských jednotiek okresných riaditeľstiev Hasičského a zá-
chranného zboru Trenčianskeho kraja. Cieľom cvičenia bola 
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simulácia záchranárskych činností pozdĺţ celého toku rieky 
Váh v dôsledku meteorologickej situácie a dlhotrvajúcej zráţ-

kovej činnosti. Na 
Váhu došlo k napl-
neniu vodných ná-
drţí na maximum, 
pričom nebolo moţ-
né regulovať prie-
tok vody v rieke. 
Na toku rieky Váh 
v okolí mesta Tren-
čín nastalo zvýšenie 

hladiny aţ ku kritickej hodnote hraničiacej k vyliatiu rieky 
z koryta a taktieţ k výraznému zvýšeniu rýchlosti koryta jeho 
toku. Na vzniknutú povodňovú situáciu Obvodná povodňová 
komisia vyhlásila 3. stupeň povodňovej aktivity v obci Zama-
rovce a v meste Trenčín. Súčinnostné cvičenie bolo zamerané 
na : 
- záchranu osôb, zvierat a majetku pri nehodách a haváriách 

na vodných plochách; 
- vykonávanie 

potápačských prác 
zameraných na zá-
chranu osôb a ma-
jetku; 

- záchranu osôb, 
zvierat a majetku 
v zaplavenom úze-
mí; 

- záchranu osôb vr-
tuľníkom na vodnej ploche; 

- evakuáciu osôb, zvierat a majetku  z oblastí ohrozených zá-
plavami, ovládanie člna na tečúcej vode; 
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- poskytovanie pomoci pri zachytávaní a odstraňovaní rop-
ného znečistenia na vodných tokoch a vodných nádrţiach; 

- precvičenie súčinnosti a poskytovanie pomoci správcom 
vodných tokov pri 
spevňovaní ochranných 
hrádzí, ak je ohrozená 
ich stabilita; 
Taktické cvičenie ha-

sičov začalo tým, ţe na 
koordinačné stredisko In-
špekcie záchrannej sluţby, 
na jej linku tiesňového 

volania 112 bol nahlásený zosuv časti cestnej komunikácie 
v obci Zamarovce podmytej rozvodnenou riekou. V čas zosu-
vu sa na vozovke 
nachádzal cister-
nový automobil. 
Vodič automobilu 
uviazol v kabíne 
auta pod hladinou. 
V toku rieky sa na-
chádzali štyri ďal-
šie osoby. Násled-
ným vyťaţovaním 
ohlasovateľa uda-
losti bolo zistené, ţe voda narušila hrádzu a dochádza k zapla-
vovaniu územia v obci Zamarovce. Nakoľko príjazdová cesta 
k obci v smere od Skalky nad Váhom bola tieţ zaplavená, bolo 
treba evakuovať ohrozených obyvateľov obce Zamarovce. 
Nakoľko ohlasovateľ udalosti nevedel bliţšie určiť o akú cis-
ternu sa jedná a čo vlastne preváţala a ani to či do rieky 
neunikajú škodlivé látky, bola prostredníctvom operačného 
strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného 
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zboru v Trenčíne a operačného strediska Okresného riadi-
teľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne na miesto 
udalosti vyslaná hasičská jednotka Okresného riaditeľstva 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne vybavená záchranným člnom s predpísanou 
výbavou a osádkou 3+1, ktorú tvorili vodca záchranného člna 

a traja príslušníci 
Hasičského a zá-
chranného zboru. 
Následne boli na 
ţiadosť veliteľa zá-
sahu povolané všet-
ky jednotky okres-
ných riaditeľstiev 
Hasičského a zá-
chranného zboru 

a vybavené záchrannými člnmi s predpísanou výbavou. 
Za tejto situácie sa činnosť záchranárov sústredila na zá-

chranu vodiča cisternového automobilu, ktorý uviazol v ka-
bíne a nachádzal sa pod kladinou rieky. Situáciu riešil veliteľ 
zásahu vyrozumením vrtuľníka MI 171 letky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom operačných stre-
dísk a záchranu vykonali traja potápači. Ich činnosť spočívala 
vo vyslobodení vodiča z kabíny, jeho vynesenie na hladinu 
rieky a letecký transport do najbliţšieho miesta rýchlej 
zdravotníckej pomoci. Okrem toho potápači zaistili cisternu 
proti zosuvu a skontrolovali únik škodlivých látok. Po vyko-
naní tejto činnosti sa sústredila činnosť záchranárov na zá-
chranu topiacich sa ľudí v rieke a to za pomoci vrtuľníka MI 
171 letky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zo zá-
chranných člnov. Evakuácia občanov z obce Zamarovce bola 
vykonaná za pomoci záchranných člnov jednotiek Okresných 
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riaditeľstiev z Trenčína, Prievidze, Povaţskej Bystrice, Parti-
zánske, Bánoviec nad 
Bebravou a Nového 
Mesta nad Váhom.  

Potápači priesku-
mom zistili, ţe z cis-
terny uniklo 300 li-
trov nebezpečnej lát-
ky – motorovej nafty. 
Na jej likvidáciu boli 
vybudované norné 
steny v miestach, kde bola najniţšia rýchlosť a najvyššia ak-
tívna výška vodného toku za vzájomnej pomoci Správa Po-
vodia stredného Váhu Piešťany, Okresných riaditeľstiev 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Partizánske.  

www.sme.sk 22.07.09 
Pomocná evidencia 554/1/09, 560/1/09  
 
Prvou zahraničnou delegáciou, prijatou v nových priesto-

roch Trenčianskeho samosprávneho kraja boli predstavitelia 
partnerského Zlínskeho kraja, ktorí v stredu 5. augusta 2009 
prišli na pokračujúce rokovanie o postupe prípravy projekto-
vých dokumentácií pre spoločné projekty Operačného progra-
mu cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Českej re-
publiky na roky 2007 – 2013. Konkrétne išlo o tieto projek-             
ty :   
● Rekonštrukcia ciest č. 3/04912 Lazy p. Makytou - Čertov – 
hranica SR/ČR – rekreačné stredisko Kohútka – 3/48717  
Nový Hrozenkov, 
● Rekonštrukcia ciest 3/50736 Červený Kameň – hranica  
SR/ČR - 3/50736  Nedašova Lhota,  
● Rekonštrukcia ciest  č. 3/050265 Liešna osada – hranica  
SR/ČR - 3/050265 Ţitkova,  
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● Rekonštrukcia ciest č. 3/58120 Javorina -Holubyho chata – 
hranica SR/ČR – 3/05418 Nová Lhota – Vápenky (Juhomo-
ravský kraj), 

Ďalšou témou rokovania bolo vytvorenie systému podpory 
personálneho riadenia a spolupráca krajov na osobnostnom a 
odbornom rozvoji zamestnancov. „Nosnou  oblasťou stretnutia 

bola otázka 
ciest, ktoré nás 
spájajú a celko-
vo problematiky 
cestného hospo-
dárstva, proble-
matika ľudských 
zdrojov, perso-
nálne otázky 
a príprava s tým 
súvisiacich ne-
výhnutných pro-
cesov,“ povedal 

riaditeľ Úradu Zlínskeho kraja Ing. Vladimír Kutý. Súčasne 
doplnil, ţe „v týchto oblastiach sme pokročili pomerne ďale-
ko, bolo to len ďalšie z našich pravidelných stretnutí. Naša 
komunikácia je veľmi harmonická, obojstranne sme pripravili 
kvalitné tímy odborníkov, som príjemne prekvapený vecnos-
ťou a profesionalitou rokovania. Určite je to aj tým, ţe naše 
problémy a ciele sú veľmi podobné. Dôleţitá je dôkladná 
pripravenosť projektov. Z našej strany máme váţnejšie problé-
my s majetkovým vysporiadaním pozemkov pod cestami, má-
me vyšší počet vlastníkov, slovenská strana je na to lepšie, ale 
nepredpokladám, ţe sa vyskytnú problémy, ktoré by sme 
spoločne nedokázali vyriešiť.“  

 Stretnutie pozitívne zhodnotil aj riaditeľ Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka, keď po-
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vedal, ţe „vyhlásenie výzvy na uvedené projekty očakávame 
uţ v najbliţších týţdňoch. Príprava teda skutočne vrcholí a 
obidve strany intenzívne pracujú na tom, aby  boli úspešné 
a v konečnom dôsledku prospešné pre obyvateľov na obid-
voch stranách hraníc. A to je cieľom našej cezhraničnej 
spolupráce. Úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou, 
obcami a mestami v prihraničnej oblasti, veď ľudia tu denno-
denne dochádzajú za prácou, stretávajú sa pri rôznych 
príleţitostiach a my chceme urobiť maximum pre to, aby dos-
tupnosť bola bezproblémová a cesty nielen kvalitnejšie, ale aj 
bezpečnejšie.“ 

www.tsk.sk  
 
Pri príleţitosti Slovenského národného povstania sa usku-

točnilo dňa 20. augusta 2009 slávnostné zhromaţdenie pred 
budovou Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky v Trenčíne. Na jeho organizácii sa podieľal aj 
Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojov-
níkov. Pri tejto príleţitosti viacerí priami účastníci povstania 
konštatovali nespokojnosť so svojím morálnym aj finančným 
ocenením ich zásluh v povstaní.  

Tak napríklad deväťdesiatročný Vincent Chvalný z Tren-
čína konštatoval, ţe politici nedokáţu aj finančne doceniť to, 
ţe v minulosti nasadzovali vlastné ţivoty za slobodu a v boji 
proti fašizmu. „Je to výsmech pri porovnaní s tým ako oceňujú 
tieto zásluhy v Čechách a ďalších okolitých štátoch,“ povedal 
na margo nedávno schváleného príplatku pre účastníkov 
protifašistického odboja. S týmito slovami súhlasil aj Fran-
tišek Danek zo Zamaroviec dodávajúc, ţe to boli ťaţké chví-
le, ktoré v odboji preţili a nerád o tom rozpráva. Mnohí prišli 
o ţivot a aj tých niekoľko, ktorí ešte dodnes preţívajú, po celý 
ţivot nesú následky na zdraví. „Mrzí nás, ţe si udalosti z čias 
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druhej svetovej vojny a Slovenského národného povstania 
s nami pripomínajú iba vojaci,“ povedal Vincent Chvalný.  

Zástupca veliteľa pozemných síl Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky brigádny generál Pavel Macko vo svojom prí-
hovore označil Slovenské národné povstanie za jednu 
z najvýznamnejších udalostí národných dejín Slovenska. „Vý-
ročie Slovenského národného povstania by sa nemalo odbíjať 
iba patetickými frázami, ale treba sa zamýšľať nad reálnou 
situáciou ľudí, ktorí zobrali do ruky zbraň a zapojili sa do 
povstania. S úctou a vďakou spomínajme na hrdinských bo-
jovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí 
odolávali presile a napriek utrpeniu a obetiam kliesnili cestu aj 
nášmu dnešnému ţivou, ako aj na tých, ktorí bránili krajinu 
pred nacistickými okupantmi a v tomto boji poloţili ţivoty,“ 
povedal Pavol Macko. Poďakoval aj prítomným účastníkom 
Slovenského národného povstania, ţe si spoločne s vojakmi 
pripomínajú udalosť, ktorá v ich ţivotoch zanechala trvalé 
stopy. „Len na nás, príslušníkoch ozbrojených síl záleţí, ako 
ďalej budeme rozvíjať odkaz Slovenského národného povsta-
nia a nedopustíme, aby upadol do zabudnutia,“ dodal. 

Po pietnom akte spojené s poloţením vencov k pamätnej 
tabuli sa prítomným prihovoril aj predseda Obvodného výboru 
zväzu protifašistických bojovníkov Ján Holička a priamy 
účastník Slovenského národného povstania Ľudovít Kaliský. 
Priamym účastníkom boli odovzdané pamätné listy, ktorí sa  
zapísali sa do pamätnej knihy veliteľstva. 

www.sme.sk 29. 8. 2009  
Pomocná evidencia 635/1/09 
 
Drţiteľa Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu 

kanadsko-americkej hokejovej NHL a víťaza ankety o 
najlepšieho hokejistu Slovenska v sezóne 2008/09 Zdena 
Cháru prijal v utorok 25. augusta 2009 na Mestskom úrade 
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v Trenčíne primátor Ing. Branislav Celler. Pri tejto príle-
ţitosti si urastený  hoke-
jista z rúk primátora mes-
ta prevzal ocenenie - 
Striebornú známku mesta 
Trenčín. „Klobúk dole 
pred tým, čo sa Zdenovi 
podarilo dosiahnuť. Kde 
je chuť, vôľa a srdce, dá 
sa spraviť skutočne mno-
ho. Zdeno Chára je toho 

jasným príkladom,“ nešetril slovami chvály na adresu 
najvyššieho hráča NHL primátor Ing. Branislav Celler. Ka-
pitán Bostonu Bruins s vďakou prijal ocenenie a prezradil, ţe 
uţ koncom mesiaca augusta 2009 odlieta do USA, kde sa              
12. septembra 2009 zapojí do predsezónneho kempu svojho 
tímu 

www.sme.sk 26.08.2009 
Pomocná evidencia 630/1/09 

 
Mestská polícia v 

Trenčíne má od utor-
ka 25. augusta 2009 
nové vozidlo Kia 
Ceed, ktorí získala  
od štátnej polície 
výmenou za Fabiu 
combi s namontova-
ným radarom Ramer. 
O tejto výmene pove-
dal primátor mesta 
Ing. Branislav Celler, ţe výmenu dohodol náčelník Mestskej 
polície v Trenčíne JUDr. Stanislav Bero. pretoţe „vozidlo 

pri odovzdávaní áut sa zúčastnil primátor Ing. B. Celler a náčelník MsP JUDr. S. Bero 
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nemohla mestská polícia pouţívať, lebo je v ňom 
namontovaný radar. Pre legislatívu sme od pouţívania museli 
upustiť a hľadali sme ako ho vyuţívať naďalej. Štátnej polícii 
sa vozidlo hodí a tak sme dohodli výmenu.“ Podľa náčelníka 
mestskej polície JUDr. Stanislava Bera, sa im nové vozidlo 
hodí, pretoţe uţ  od mesta poţadovali nákup nového.  Výme-
nu povaţuje za dobrý obchod. „Máme teraz päť motorových 
vozidiel, čo je optimálny počet, chceli sme však začať postup-
ne vozový park obmieňať. Najstaršie vozidlo má šesť rokov.“ 

„Vozidlo s namontovaným radarom, ktoré Krajské riadi-
teľstvo v Trenčíne získalo 
výmenou od mestskej polície 
budú pouţívať  štátni poli-
cajti najmä na uliciach mesta 
Trenčína v okolí,“ informo-
vala krajská policajná hovor-
kyňa Mgr. Katarína Hla-
váčová. „Je treba dotiah-
nuť veci s evidenciou oboch 
vozidiel s prepisom na no-

vých vlastníkov a potom uţ budú slúţiť mestskej polícii na 
zabezpečenie verejného poriadku a štátnej polícii na meranie 
rýchlosti,“ dodal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler.  

Trenčianske noviny 31.08.2009 
Pomocná evidencia 646/1/09  
 
V priebehu mesiaca augusta 2009 vykonal Najvyšší kon-

trolný úrad dodrţovaní podmienok pri čerpaní eurofondov na 
Mestskom úrade v Trenčíne. Jeho pracovníci pri kontrole zisti-
li, ţe Mesto Trenčín pri čerpaní eurofondov tri podmienky 
nedodrţalo. Na základe tejto skutočnosti muselo mesto časť 
príspevku vrátiť. A o čo v tomto prípade išlo. 
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Trenčín získal v rámci programu Ľudské zdroje prostred-
níctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky 130 - tisíc 
eur, ktorými pokryl 95 % nákladov projektu Moja ţivotná 
cesta. Projekt spočíval v niekoľkoročnom školení vyše sedem-
desiatky učiteľov základných škôl, aby vedeli deťom radiť pre 
výbere budúceho povolania a vedeli predvídať zmeny potrieb 
trhu práce. „Mesto muselo z nenávratného finančného príspev-
ku vrátiť 5.975 eur,” uviedol prednosta mestského úradu Ing. 
František Sádecký, ktorý správu Najvyššieho kontrolného 
úradu predniesol na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa   
27. augusta 2009.  

Ďalšou chybou bolo, ţe Mesto Trenčín uzavrelo dohodu s 
dvoma kariérnymi poradkyňami, ktoré boli registrované ako 
fyzické osoby, čo je porušením zákona o verejnom obsta-
rávaní.  

Ako tretiu chybu Najvyšší kontrolný úrad Mestu Trenčín 
vyčítal to, ţe predbeţnú finančnú kontrolu vykonával jediný 
zamestnanec, čo je v rozpore so zákonom o finančnej kontrole 
a vnútornom audite.  

Mesto zároveň predloţilo Ministerstvu školstva Slovenskej 
republiky priebeţné monitorovacie správy s oneskorením aţ 
šesť mesiacov. „Kontrola preukázala, ţe Mesto Trenčín na-
priek uvedeným zisteniam zásadne neporušilo podmienky 
pridelenia nenávratného finančného príspevku,” uvádza na 
záver Najvyšší kontrolný úrad. Súčasne Mestu Trenčín 
navrhol, aby v budúcnosti venovalo zvýšenú pozornosť dodr-
ţiavaniu príslušných všeobecne záväzných predpisov.  

www.sme.sk 27.08.2009  
Pomocná evidencia 632/1/09 
 
Európske fondy by mali byť viac otvorené a ak sa zistí, ţe 

niektoré aktivity vo výzve nie sú, v ďalšom kole by sa tam 
mali objaviť, aby samosprávy mohli ţiadať prostriedky.  
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„Rovnako by bolo potrebné, aby sa ministerstvá snaţili 
podmienky a celý administratívny proces čo najviac unifi-
kovať a zjednodušiť ho tak pre samosprávy,“ povedal špe-
cialista pre stratégiu trenčianskeho magistrátu Mgr. Vladimír 
Škola s tým, ţe problémom je často aj pretlak projektov, keď 
napríklad o rekonštrukciu základných škôl má na Slovensku 
záujem kaţdá obec a mesto, pretoţe ich fond je zastaraný. 

Podľa neho má mesto Trenčín svoju stratégiu na predkla-
danie projektov. „Mestské zastupiteľstvo schválilo zásobník 
projektov mesta a na základe priorít reaguje na jednotlivé 
výzvy. Momentálne realizuje dva veľké vzdelávacie projekty. 
Uţ v minulom roku bol odštartovaný projekt vzdelávania za-
mestnancov mestského úradu. Z Nórskeho finančného mecha-
nizmu sa získalo 350.00 eur (10,54 milióna Sk) a do roku 
2011 absolvuje vzdelávanie 200 úradníkov v oblasti regio-
nálnej ekonomiky, kvality, počítačových zručností, jazykov a 
podobne,“ doplnil Mgr. Vladimír Škola. 

Druhým vzdelávacím projektom je vzdelávanie formou e-
learningu v rámci operačného programu zamestnanosť a 
sociálna inklúzia. Z eurofondov sa naň získalo 310.000 eur 
(9,34 milióna Sk) a prebieha od marca 2009 do júla roku 2010. 
Projekt je zameraný je na proklientsky prístup, komunikáciu, 
asertivitu, zvládanie stresových situácií a predovšetkým na 
prácu so zaručeným elektronickým podpisom.  

V štádiu hodnotenia sú momentálne ďalšie tri projekty na 
rekonštrukciu troch základných škôl v meste, ktoré boli poda-
né len nedávno. No okrem toho mesto pripravuje niekoľkých 
ďalších projektov. Najbliţšie je to finančne náročný projekt v 
rámci operačného programu informatizácia spoločnosti. Výz-
va je určená iba pre krajské mestá a v rámci celého Slovenska 
je na informatizáciu miest pripravených z eurofondov 22 mi-
liónov eur (662,77 milióna Sk).  
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Jedným z problémov čerpania prostriedkov z eurofondov sú 
najmä projekty investičnej povahy, ktoré spôsobuje nielen 
administratívna, ale aj technická a finančná náročnosť. „Sa-
mosprávy musia predloţiť kompletnú projektovú dokumen-
táciu, potrebné sú rôzne povolenia, finančné analýzy, čo 
predstavuje pre samosprávy výrazné finančné zaťaţenie. Niek-
toré programy spadajúce priamo pod Európsku komisiu fun-
gujú len na báze refundácie,“ zdôraznil Mgr. Vladimír Škola s 
tým, ţe obce a mestá musia selektovať svoje zámery, aby 
dokázali financovať nielen projekt, ale aj jeho implementáciu. 

www.sme.sk 06.09.2009  
Pomocná evidencia 666/1/09 
 
Takmer po mesiaci činnosti Trenčianskeho samosprávneho 

kraja v novom objekte na Ulici K dolnej stanici v Trenčíne, 
počas ktorého sa postupne kompletizovalo umiestnenie všet-
kých odborných pracovísk Úradu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja a Trenčianskeho osvetového strediska a podarilo sa 
vychytať drobné nedostatky prevádzky v stredu 26. augusta 
2009 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie objektu verejnosti.  

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnilo viacero významných 
osobností, z ktorých osobitne treba spomenúť predsedu Ľudo-
vej strany – Hnutia za demokratické Slovensko JUDr. Vla-
dimíra Mečiara, poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky Ing. Magdy 
Košútovej a Ing. Mila-
na Reháka, štátneho ta-
jomníka Ministerstva 
školstva Slovenskej re-
publiky doc. Ing. Jozefa 
Habánika, PhD., štát-
neho tajomníka Minis-
terstva sociálnych vecí 

zľava – MUDr. Pavol Sedláček, MPH, JUDr. Vladimír Mečiar 
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a rodiny Slovenskej republiky doc. Ing. Petra Sika, PhD. 
predstaviteľov štátnej správy, Armády Slovenskej republiky 
a samosprávy, zástupcov dodávateľských organizácií.  

Pred slávnostnými príhovormi sa predstavili s krátkym kul-
túrnym programom poslucháčka Vysokej školy muzických 
umení v Bratislave Ivanka Klenová skladbou pre akordeón 
a poslucháč Konzervatória v Bratislave spevák Patrik Hor-
ňák ľudovou piesňou v korepetícií Mgr. Milice Ilčíkovej zo 
Základnej umeleckej školy v Trenčíne.  

Ako prvý vystúpil predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý vo svojom 
príhovor pripomenul, ţe pri zrode novej budovy stal dnes uţ 
nebohý predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Milan Topoli. I napriek tomu, ţe na obdobie štyroch rokov sa 
objekt pre nedostatok finančných prostriedkov sa v realizácii 
nepohol z miesta, predsa sa podarilo nájsť toľko odvahy 
v ďalších rokoch vedeniu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, ţe sa vrá-
tilo k pôvodnej koncepcii a plánu výs-
tavby nového administratívneho centra 
a postupne ho realizovať. Poďakoval 
spoločnosti VION Zlaté Moravce a subdodávateľom za dobre 
odvedenú prácu.  

Na vystúpenie predsedu nadviazal generálny riaditeľ VION 
Zlaté Moravce Ing. Viliam Ondrejka, ktorý poďakoval in-

vestorovi za jeho korektné a promptné rie-
šenie vzniknutých problémov, tieţ poďako-
val subdodávateľom kábelových rozvodov 
slaboprúdu a silnoprúdu. Nový objekt bol 
pripravený na skolaudovanie začiatkom júna 

2009, tak bol Stavebný úrad Trenčín poţiadaný o kolaudáciu, 
ktorá sa uskutočnila 17. júna 2009. Do konca júla 2009 sa 
všetkých 200 zamestnancov úradu Trenčianskeho samo-
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správneho kraja aj Trenčianskym osvetovým strediskom 
presťahovalo do nových priestorov. 

Tretím rečníkom bol generálny riaditeľ PIO Keramoprojekt 
JUDr. Pavol Mikuláš, ktorý sa dotkol 
celkového územného riešenia lokality, 
v ktorej našli svoje umiestnenie významné 
inštitúcie – Daňový úrad, Alianz – Slo-
venská poisťovňa, Istrobanka, Sociálna 
poisťovňa a dnes práve otvorený administratívny objekt Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Posledným rečníkom bol generálny projektant Ing. arch. 
Pavol Guga, ktorý uviedol niekoľko šta-
tistických údajov o novom objekte, ţe : 
- nová administratívna budova má desať 

podlaţí, na kaţdom je okrem kancelár-
skych a technických priestorov aj jedna 

zasadačka; 
- na druhom podlaţí je kongresová sála, ktorú bude slúţiť na  

zasadnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja;  
- v objekte je 184 administratívnych a 26 technických miest-

ností, celková plocha je 3370 m2; 
- v suteréne objektu je 57 parkovacích miest, na prízemí 

deväť a na úrovni prízemia ďalších 33. streda 26. 8. 2009; 
Po poslednom 

rečníkovi predseda 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Se-
dláček, MPH a ge-
nerálny riaditeľ 
Vion Zlaté Moravce 
Ing. Viliam On-
drejka prestrihli 

zľava MUDr. Pavo, Sedláček, MPH a Ing. Viliam Ondrejka 
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symbolickú stuhu otvorenia a podaním ruky zvýraznili sku-
točnosť, ţe dobré dielo sa podarilo.  

Na záver treba dodať, pred vstupom do kongresovej sály na 
prvom poschodí boli pre účastníkov slávnostného otvorenia 
pripravené k nahliadnutiu panely s fotografiami, ktoré doku-
mentovali priebeh výstavby novej administratívnej budovy  
Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Vlastné poznámky  

 
Necelý týţdeň od prerokovania správy Najvyššieho kon-

trolného úradu v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne, ktorá 
odhalila nezrovnalosti v čerpaní eurofondov bol odvolaný 
prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. František Sá-
decký k 31. augustu 2009. Od 1. septembra 2009 bol vy-
menovaný do funkcie prednostu Ing. František Orolín, dote-
rajší vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu v 
Trenčíne. 

Ing. František Sádecký bol vo funkcii prednostu Mestského 
úradu v Trenčíne od 1. februára 2007. Na Mestskom úrade 
v Trenčíne pôsobil na rôznych pozíciách osem rokov. Mesto 
Trenčín s ním pracovný pomer rozviazalo dohodou.  

S odchodom Ing. Františka Sádeckého sa objavili špeku-
lácie, ţe jeho odchod nebol do-
brovoľný a súvisel so správou Naj-
vyššieho kontrolného úradu, ktorú 
mestské zastupiteľstvo preroková-
valo uplynulý týţdeň, keď správa 
odhalila nezrovnalosti pri čerpaní 
európskej dotácie na projekt „Moja 
ţivotná cesta“. Mesto Trenčíne po-
dľa nej muselo vrátiť takmer šesť-
tisíc eur zo 130-tisícového príspev-
ku určeného na školenie učiteľov 
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základných škôl ako kariérnych poradcov.  
www.sme.sk 03.09.2009  
Pomocná evidencia 658/1/09  

 
Pietnym aktom pri pamätníku na Brezine dňa 28. augusta 

2009 si pripomenuli delegácie politických a štátnych orgánov, 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Veľvysla-
nectva Ruskej federá-
cie a USA, spoločne-
ských organizácií, 
Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky,  
občania mesta Tren-
čín a jeho najbliţ-
šieho okolia jubilejné 
65. výročie Sloven-
ského národného pov-
stania.  

Začiatok pietneho aktu patril štátnej hymne Slovenskej 
republiky interpretovanú dychovou hudbou „Skalanka“ a za 
smútočného chorálu poloţili vence a kytice zúčastnené dele-
gácie k pamätníku. 

Po príleţitostnej básni prednesenej Tomášom Štefulom sa 
prítomným delegáciám a občanom prihovoril primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. V príhovore zvýraznil, ţe 

„nemoţno zabudnúť na hr-
dinstvo a obete  partizánov 
pri Strečne, Sv. Kríţi nad 
Hronom, Telgárte a na 
iných miestach Slovenska. 
Povstanie – hoci nie všetci 
Slováci sa s jeho odkazom 
dodnes stotoţnili  -  malo 
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nesporne význam pre povojnové osudy nášho národa. Bola to 
manifestácia slobodymilovnej a demokratickej časti sloven-
ských vlastencov, ktorá verejne, svetu na očiach, odmietla 
nacistickú ideológiu a fašistické metódy vládnutia. Bola to aj 
manifestácia odvahy, s ktorou povstalci dva mesiace odolávali 
nemeckej presile, predstavujúcej 4-5 divízií. Je pravda, ţe do 
európskych dejín povstanie významne nezasiahlo, nepodarilo 
sa mu naplniť vojenské ciele, ktoré preň vytýčila Slovenská 
národná rada. Pribliţne v tom istom čase vypuklo Varšavské  
povstanie a v Rumunsku, v ktorom sa zjednotili všetky proti-
nemecké sily - kráľ, armáda, komunisti bola vyhlásená kapitu-
láciu. Slovenská národná rada rátala s nemeckou okupáciou, 
preto sa jej predstavitelia snaţili brzdiť také akcie partizánov, 
ktoré by vyvolali zákrok Nemecka. Práve kapitulácia Rumun-
ska, aktivizovala na Slovensku nespokojnosť vojenských po-
sádok, čo malo za následok vznik revolty vojakov, likvidáciu 
tunelov, naostatok aj fyzickú likvidáciu skupiny vojenskej 

misie Nemcov v Mar-
tine. Odveta prišla 
predpoludním 29. au-
gusta 1944, keď ne-
mecké jednotky pre-
kročili hranice Slo-
venska a krátko nato 
sa začal ozbrojených 
konflikt...“ 

Ciele povstania Slo-
venského národného povstania deklarovala Slovenská národná 
rada svojím vyhlásením, ţe „...slovenský národ sa mani-
festačne pripojuje k spojeneckým národom, ktoré svojim bo-
jom a veľkými obeťami zabezpečujú slobodný a demokratický 
ţivot národom celého sveta..“ Slovensko malo stať mostom 
medzi východom a západom.  
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Po ukončení druhej svetovej vojny sa však začali 
presadzovať názory, ţe pre povojnové usporiadanie a pre 
zaistenie národného ţitia si treba brať príklad zo štátneho 
zriadenia Sovietskeho zväzu. Boli dokonca aj úvahy 
o pripojení Slovenska k Sovietskemu zväzu. Tak sa zrodil 
prvý paradox, ţe povstalci, ktorým išlo o slovenskú svojbyt-
nosť a o maximum práv jeho národných orgánov, neskôr sú-
hlasili s obmedzovaním ich práv a s centralizáciou.  

Slovensko a teda vlastne celú Československú republiku 
ovládla komunistická strana, jej ozbrojené zloţky. Presadzo-
vanie diktatúry proletariátu malo za následok likvidáciu najmä 
mestských stredných vrstiev, ţivnostníkov, súkromného ob-
chodu, na dedinách v rámci triedneho boja prebiehala likvi-
dácia roľníckeho stavu, hoci v roku 1946 Komunistická strana 
sľubovala, ţe drobné a stredné podnikanie, zvlášť majetok 
roľníkov zostane nedotknutý, bude podporovaný a našim roľ-
níkom, ţivnostníkom a stredným podnikateľom je zabezpe-
čená existenčná a právna istota.   

Tieto opatrenia narazili na nesúhlas partizánskych veliteľov, 
ale pre komunistickú stranu a vládu nebolo však problémom 
týchto rebelantov, ako boli Ţingor, Nosák, Bibza, Velecký 
umlčať a vykonštruovanými obvineniami boli odsúdení na 
smrť a popravení. Okrem toho veľa ďalších odbojárov bolo 
odsúdených na vy-
soké tresty odňatia 
slobody a interno-
vaní v Leopoldove, 
na Mírove, v pra-
covných táboroch 
Jáchymovských ba-
ní.  

Slovenské ná-
rodné povstanie 
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bolo aj naďalej pripomínané na verejných oslavách, ale jeho 
udalosti boli však prekrucované, podľa potreby vládnucej 
garnitúry  preosievané, škatuľkované, niekde zveličované, 
inde bagatelizované. Z organizátorov Slovenského národného 
povstania sa stali agenti burţoázie, zradcovia národa, ktorých 
čakalo spoločenské poníţenie, prepustenie z práce a iné repre-
sie, postihujúce spravidla ich najbliţších – manţelky a deti. 
Ani rok 1968 nedokázal celkom odstrániť deformácie, ktoré 
na histórii Slovenského národného povstania zanechala vláda 
jednej strany. To sa podarilo aţ po novembri 1989.   

V závere vystúpenia Ing. Branislav Celler citoval myšlienky 
slovenského spisovateľa Alfonza Bednára, rodáka z neďalekej 
Neporadzi, ktorý veľkú časť svojej tvorby venoval práve 
povstaniu, hovorí o ňom ako o  veľkej udalosti. „Byť hoden 
veľkej udalosti a ľudí svetla a ich veľkého odkazu asi zna-
mená prejsť ţivotom tak, aby spomienky budúcich nebudili 
trpkosť a blen, ale očisťujúci ţiaľ a azda aj vykupujúci plač 
nad zdanlivo stratenými hodnotami, lenţe byť hoden veľkej 
udalosti a ľudí svetla znamená ešte niečo – nezabúdať 
a netrpieť a nijako neprispievať k tomu, aby zdanlivo stratené 
hodnoty boli hodnotami usilovne znevaţovanými  a zatraco-
vanými.“  

Musíme mať na pa-
mäti, ţe pripomínanie je 
antisklerotikom pamäti. 
Zabudnutie je spiatoč-
kou, ktorá nás môţe 
vrátiť k opätovnému 
preţívaniu podobnej 
drámy, na ktorú, spra-
vidla, ľudstvo je nepripravené. Slovenské národné povstanie 
pre Slovensko a Slovákov aj naďalej zostáva veľkou uda-
losťou. Preto si dnes pripomíname jeho odkaz a vzdávame 
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úctu jeho obetiam, povedal na záver primátor Ing. Branislav 
Celler. 

Na príhovor primátora nadviazal predseda Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
v Trenčíne č. 1 Ing. Miroslav Ondráš, ktorý predniesol 
príhovor v zastúpení jedného z priamych účastníkov Sloven-
ského národného povstania, pretoţe nikto z nich ho nebol 
fyzicky schopný predniesť. V príhovore bolo zvýraznená 
uvedomelosť všetkých tých, ktorí do povstania so zbraňou 
v ruku išli brániť osudy svojho národa. „Práve ozbrojené vys-
túpenie slovenského národa proti nemeckým agresorom zís-
kalo si medzinárodného uznanie spojencov proti hitlerovskej 
koalície, zmazalo biľag zrady klérofašistických síl a zaradilo 
Slovensko medzi víťazné národy v Európe nad fašistickým 
Nemeckom. Pri tejto príleţitosti si uvedomujeme, ţe mladej 
generácii musíme vhodnými metódami pribliţovať mladej ge-
nerácii toto krvou vyplnené obdobie.“ 

Pietny akt bol ukončení hymnickou piesňou „Kto za pravdu 
horí“ 

Vlastné poznámky 
 

Strany Smer a Hnutie za demokratické Slovensko pôjdu do 
volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 
2009 spoločne. V stredu 2. septembra 2009 to spečatili pod-
pisom spoločnej deklarácie predsedovia oboch krajských 
organizácií Ing. Milan Rehák (HZDS) a Ing. Magda Ko-
šútová (Smer-SD) . Strany budú podporovať súčasného tren-
čianskeho ţupana, nominanta Hnutia za demokratické Slo-
vensko, MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. 

„Smer a Hnutie za demokratické Slovensko budú mať spo-
ločného kandidáta na post predsedu Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ktorým bude terajší predseda MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH“ povedal na tlačovej konferencii predseda 
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krajskej organizácie Hnutia za demokratické Slovensko Ing. 
Milan Rehák s tým, ţe deklarácia o spoločnom postupe vy-
vrcholí doladením koaličnej zmluvy. Zároveň dodal, ţe podpis 
deklarácie je výsledkom spoločných rokovaní oboch strán, 
pričom ako kompenzáciu za podporu MUDr. Pavla Sedláčka 
získa Smer miesta v Úrade Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Počet poslancov bude na základe preferencií oboch strán 
v regióne v pomere 2:1 v prospech strany Smer. „V deklarácii 
je zakotvená aj klauzula, ţe jej podpisom končia obe strany 
rokovania o spolupráci s inými politickými subjektmi,“ 
zdôraznil Ing. Milan Rehák. 

 www.sme.sk 03.09.2009  
Pomocná evidencia 657/1/09  

 
Spoločným kandidátom koalície Slovenskej kresťansko-

demokratickej únie - Demokratická strana a Kresťansko-
demokratického hnutia na post predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja je 
Martin Fedor a bude tak 
konkurovať vo voľbách 
súčasnému predsedovi 
MUDr. Pavlovi Sedláč-
kovi, ktorý je spoločným 
kandidátom Ľudovej stra-
ny – Hnutia za demokra-
tické Slovensko a Smer – 
Sociálna demokracia. Tú-
to svoju kandidatúru ohlásil na tlačovej konferencii dňa 18. 
septembra 2009. Zároveň si tieto strany rozdelili poslaneckú 
kandidátku v pomere 25:20 v prospech Slovenskej kres-
ťansko-demokratickej únie - Demokratická strana. Martin 
Fedor uviedol, ţe v Trenčianskom kraji sa vytvorilo ľavicovo-
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populistické zoskupenie a ich koalícia má byť alternatívou pre 
stredopravých voličov. 

O svojej kandidatúre na post predsedu krajského parlamentu 
sa rozhodol aj druhý bývalý minister obrany Slovenskej 
republiky Ing. Juraj Liška, ktorý sa nepohodol s vedením 
Slovenskej kresťansko-demokratickej únie - Demokratická 
strana a vlani ju opustil. Ing. Juraj Liška pre agentúru Sita 
uviedol, ţe hodlá kandidovať ako nezávislý. Na to potrebuje 
zozbierať tisíc hlasov. Ak sa mu potrebné hlasy podarí získať, 
oficiálne oznámi svoju kandidatúru. Na splnenie tejto úlohy 
má čas do polnoci 5. októbra 2009, kedy sa končí termín odo-
vzdávania kandidačných listín. 

www.sme.sk 18.09.2009 
Pomocná evidencia 694/1/09 
 
Krajská súťaţ historických striekačiek PS 8 sa uskutočnila 

v Opatovej nad Váhom v sobotu 19. septembra 2009 na 
miestnom futbalovom ihrisku. Z okolia Trenčína sa zúčastnili 
súťaţe Dobrovoľné hasičské zbory z Opatovej a Kubrice. 
Poţiarny útok najlepšie zvládli domáci muţi do 40 rokov, 
v kategórii nad 40 rokov skončilo druţstvo  z Opatovej na 
druhej mieste. Ţeny zopakovali úspech muţov, keď vyhrali 
kategóriu do 40 rokov (na snímke na začiatku poţiarneho 
útoku) a v kategórii nad 40 rokov obsadili tretie miesto. Mladé 
nádeje v kategórii ţiakov získali prvé a tretie miesto. 

Info Trenčín 26.09.2009 
Pomocná evidencia 729/1/09 
 
Slovenská národná strana pôjde do regionálnych volieb na 

poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja samostatne, 
ale pri voľbe predsedu podporia doterajšieho ţupana MUDr. 
Pavla Sedláčka, MPH. „Drţíme sa nášho zámeru a poţia-
daviek miestnych a okresných organizácií v Trenčianskom 
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kraji, ţe do regionálnych volieb pôjdeme samostatne. Na pos-
lancov postavíme svoju vlastnú kandidátku,“ povedal  
trenčiansky krajský poslanec za Slovenskú národnú stranu 
Ing. Jaroslav Izák. Na funkciu predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja podporíme doterajšieho ţupana MUDr. 
Pavla Sedláčka, MPH. Ing. Jaroslav Izák odmietol špekulácie 
o tom, ţe Slovenská národná strana v Trenčianskom kraji, ţe 
jej terajší vládni koaliční partneri Hnutie za demokratické 
Slovensko a Smer ju obišli tým, ţe podpísali deklaráciu o 
vzájomnej spolupráci. „Ísť do volieb na poslancov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja samostatne bolo naším zá-
merom uţ dávnejšie a my ho napĺňame. Je pravda, ţe Smer 
nás najskôr ţiadal, aby sme išli s ním a podporili jeho 
kandidátku na predsedníčku Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Zrazu ju však stiahli a tieţ podporujú MUDr. Pavla 
Sedláčka, MPH“ objasnil Ing. Jaroslav Izák. 

www.sme.sk 08.09.2009 
Pomocná evidencia 674/1/09  
 
Politická strana Sloboda a Solidarita pôjde do regio-

nálnych volieb pôjde samostatne, povedal jej člen republi-
kovej rady strany a regionálny predseda pre sever Slovenska 
Pavol Hladký. Súčasne doplnil, ţe na post predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja  nebude stavať vlastného, ale 
podporia pravicového, prípadne nezávislého bezúhonného 
kandidáta.  

„V rámci ţupných volieb v Trenčianskom samosprávnom 
kraji strana Sloboda a Solidarita nestavia samostatného kan-
didáta na ţupana. Podporíme pravicového kandidáta Sloven-
skej kresťansko-demokratickej únie alebo Kresťansko-
demokratického hnutia, alebo nezávislého kandidáta, ktorý 
bude spĺňať morálne a ľudské zásady strany Sloboda a Soli-
darita a ktorý sa zapojí do programu Aliancie Fair play 
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Politika Open. Čo sa týka poslancov, budeme stavať samo-
statných kandidátov a nepôjdeme v koalícii so ţiadnou 
stranou,“ povedal Pavol Hladký s tým, ţe strana by privítala, 
keby aspoň v dvoch - troch krajoch uspeli na postoch ţupanov 
pravicoví kandidáti. 

Sloboda a Solidarita získala v nedávnych voľbách do 
Európskeho parlamentu najviac hlasov z neparlamentných 
strán, čo na jednej strane hodnotí vedenie strany ako neúspech, 
lebo nezískali mandát, no na druhej vyslovili uspokojenie s 
tým, ţe ako mladá strana sa výrazne zviditeľnili. „Regionálne 
voľby nepodceňujeme, no berieme ich ako odrazový mostík k 
budúcoročným parlamentným voľbám. Do Národnej rady 
Slovenskej republiky sa rozhodne dostať chceme,“ dodal 
Pavol Hladký. 

www.sme.sk 09.09.2009 
Pomocná evidencia 683/1/09 
 
Prebiehajúce aj plánované investičné akcie boli hlavným 

dôvodom návštevy primátora Ing. Branislava Cellera na Zá-
mostí dňa 14. septembra 2009. Štyri vybrané lokality si v te-
réne prezrel spolu so zástupcom primátora a poslancom mest-
skej časti Západ Bc. Tomášom Vaňom a ďalším poslancom 
za mestskú časť Západ Martinom Barčákom.  
 Prehliadka začala prehliadkou parku pri Kultúrnom stredisku 
v Zlatovciach, ktoré je uţ druhý rok centrom obľúbeného 
podujatia Kultúrne leto Trenčín – Zámostie. V tomto roku 
pribudli v parku detské hojdačky, šmýkačky a lavičky na 
oddych a do konca roka by malo byť dobudované detské 
ihrisko. V súčasnosti prebiehajú v areáli terénne úpravy, vrá-
tane revitalizácie a rekonštrukcie trávnikov. „Vystúpenia rôz-
nych hudobných skupín, ktoré sme počas leta zorganizovali, 
prilákali do parku tisícky divákov. „Chceme z areálu vytvoriť 
nielen miesto pre kultúrne vyţitie, ale aj príjemnú oddychovú 
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zónu pre všetky vekové kategórie,“  dodal na margo rekon-
štrukcie parku Martin Barčák. 
 Ďalšou zastávkou primátora bol pozemok na Rybárskej ulici 
v Záblatí, na ktorom má do jari 2010 vyrásť nové detské 
ihrisko. „Okrem toho, ţe šmýkačka, preliezačky či hojdačky 
budú spĺňať prísne európske štandardy a rovnako ako ihriská 
na Kvetnej a Obchodnej ulici bude mať ihrisko svojho 
správcu, zároveň bude prvým ekologickým ihriskom v Tren-
číne. Elektrickú energiu, pomocou ktorej bude poháňané na-
príklad čerpadlo na zavlaţovanie trávnikov a osvetlenie, bude 
vyrábať slnečný kolektor nainštalovaný na stĺpe,“ vysvetlil 
Tomáš Vaňo. Pri pozemných prácach, ktoré by mali byť 
ukončené uţ začiatkom októbra 2009 sa nevyskytli ţiadne 
väčšie problémy. Počas primátorovej prehliadky robotníci pri 
kopaní odkryli hniezdo s tromi malými jeţkami. „Mladú 
rodinku treba presťahovať na bezpečnejšie miesto. Určite sa 
nájde niekto, kto vo svojej záhrade privíta takýto prírastok,“ 
skonštatoval s úsmevom primátor Ing. Branislav Celler. 
 Ďalším cieľom prehliadky bolo detské ihrisko na Kvetnej 
ulici, ktoré je vyhľadávaným miestom na športové aktivity. 
„Ihrisko spĺňa aj parametre oddychovej zóny. K športovisku a 
pieskovisku s preliezačkami pribudne uţ čoskoro aj oddy-
chová časť pre seniorov so skalkou,“ opísal vybavenie ihriska 
Martin Barčák. Uţ na jar 2010 čaká ihrisko posledná piata 
etapa rekonštrukcie, ktorá bude zahŕňať výmenu oplotenia na 
asfaltovom ihrisku a tieţ výmenu dopadových plôch, ktoré 
budú spĺňať aj prísne európske bezpečnostné normy.  

Poslednou lokalitou, ktorá zaujímala primátora, bola 
Malozáblatská ulica. Súkromný investor, ktorý za ulicou 
stavia nové objekty, potreboval rozkopať asfaltový povrch 
kvôli pokládke rozvodových sietí. Po viacerých rokovaniach 
sa napokon mesto s investorom dohodlo, ţe rozkopávku vyu-
ţije na dorobenie chýbajúcej kanalizácie a všetkým rodinným 
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domom na ulici vybudovalo na vlastné náklady kanalizačné 
prípojky. „Prípojky sú hotové, zostáva dokončiť asfaltovú 
pokrývku a obrubníky. Práce by mali byť ukončené uţ o pár 
dní,“ uviedol k rekonštrukcii ulice Tomáš Vaňo. 

Info Trenčín 26.09.2009 
 
Elektronické vzdelávanie pre vojakov členských krajín 

NATO boli hlavnými témami jesenného zasadania pracovnej 
skupiny NATO pre individuálny výcvik a rozvoj vzdelávania, 
ktorá sa v dňoch 21. aţ 25. septembra 2009 v hoteli Tatra 
v Trenčíne. Vojaci si vymenili skúsenosti aj z vedenia indi-
viduálneho výcviku a prezentovali moţnosti výcvikových cen-
tier jednotlivých členských krajín. Ako informoval hovorca 
Veliteľstva síl, výcviku a podpory Armády Slovenskej repu-
bliky Richard Hlavňa, celkovo 38 účastníkov z dvadsiatich 
členských krajín NATO a Srbska, ako štátu v rámci zosku-
penia Partnerstva za mier sa dohodlo pokračovať na rozvoji 
individuálneho výcviku formou elektronických kurzov zabez-
pečovaných centrami rozvinutého distribučného vzdelávania. 
Krajiny ako Nórsko, Dánsko, Rumunsko a Bulharsko pred-
stavili skúsenosti s uţ rozbehnutými centrami, v ktorých vo-
jaci absolvujú elektronické kurzy. Jedným z nich bol aj prvý 
elektronický vzdelávací kurz pre vojakov zaraďovaných do 
operácie ISAF v Afganistane, v ktorom pomocou online pred-
nášok a skúšok na internete dokáţe pripraviť profesionálov 
pred nasadením do operácie medzinárodného krízového ma-
naţmentu.  

Ozbrojené sily Slovenskej republiky ponúkli výcvikové 
strediská na Lešti a v Zemianskych Kostolanoch, o ktoré pre-
javili záujem predstavitelia Rumunska, Chorvátska a Poľska. 
Chorvátska strana prezentovala spôsob prípravy kadetov pre 
svoje ozbrojené sily, kedy zregrutovaní študenti absolvujú 
medzi semestrami vysokej školy sériu vojenských kempov, 
ktoré ich plnohodnotne pripravia na vojenské povolanie.  
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Trenčianske noviny 29.09.2009 
Pomocná evidencia 735/1/09 
 

Dňa 6. októbra 2009 o 08.00 hod. sa v priestoroch 
Zábavno-obchodného centra 
MAX v Trenčíne uskutočni-
lo taktické cvičenie hasič-
ských jednotiek zamerané na 
výkon záchranných prác po 
teroristickom útoku. Cviče-
nie zorganizovalo Krajské 
riaditeľstvo Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne 

v súčinnosti so Záchrannou brigádou Hasičského a záchran-
ného zboru zo Ţiliny, Záchrannou zdravotnou sluţbou rýchlej 
záchrannej pomoci v Trenčíne a jednotkou Policajného zboru 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne. 

 Cieľom cvičenia bola simulácia záchranárskych činností v 
dôsledku mimoriadnej udalosti, ktorou bol teroristický útok 
v priestore, kde sa zdrţiava veľké mnoţstvo ľudí. Išlo predo-
všetkým o precvičenie zá-
chranných prác spojených 
s evakuáciou osôb, likvi-
dáciou nebezpečnej látky, 
zdolávaním poţiarov vo 
veľkokapacitných, pod-
zemných garáţach, vyzna-
čením a určením dekonta-
minačného priestoru a pra-
covnej skupiny, ktorá de-
kontamináciu vykonala. 

Precvičovaná situácia :  
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Počas premietania filmových predstavení v doobedňajších 
hodinách nastal v Zábavno-obchodnom centre MAX v Tren-
číne výbuch. Udalosť bola ohlásená na koordinačné stredisko 
Inšpekcie záchrannej sluţby – linka 112. Operačný dôstojník 
Inšpekcie záchrannej sluţby vyhlásil 2. stupeň poplachu. Na 
miesto udalosti bola vyslaná hasičská jednotka z Okresného 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 

s technikou AHZS MB Atego 
a CAS 30 Iveco Trakker. Počas 
príjazdu hasičov k Zábavno-
obchodnému centru MAX boli na 
streche zábavno-obchodného cen-
tra spozorované osoby. Veliteľ 
zásahu po príchode na miesto 
udalosti a na základe informácií 
poskytnutých pracovníkom Sú-
kromnej bezpečnostnej sluţby zis-
til, ţe v priestoroch garáţí došlo 
k výbuchu a následnému poţiaru 
automobilov. Od návštevníkov ki-
na bol ďalej informovaný, ţe v ki-

nosálach sa nachádza niekoľko osôb v bezvedomí a ostatní 
návštevníci kina mali ťaţkosti s dýchaním a podráţdený zrak, 
čo vyvolávalo podozrenie na neznámu látku v ovzduší kinosál. 
Veliteľ zásahu nariadil prieskum kinosál s ADP a v OPCH 
a vyhlásil zvláštny stupeň poplachu – Z.  

Následne boli na ţiadosť veliteľa zásahu povolané 
prostredníctvom operačného strediska Krajského riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru všetky jednotky Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji a tieţ špeciálna skupina zo Záchrannej brigády Hasič-
ského a záchranného zboru v Ţiline. V priestoroch garáţí boli 
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prieskumnou skupinou nájdené dve ťaţko zranené osoby 
a zistený poţiar troch áut v blízkosti autoumyvárne. 

V kinosále C bola prieskumnou skupinou zistená identita 
nebezpečnej látky – chlóru, ktorá spôsobuje leptanie oči, 
dýchacích ciest a pokoţky. Pri opúšťaní priestorov kinosál 
dochádzalo medzi návštevníkmi k panike a k neriadenej 
evakuácii. Návštevníci pouţili hlavné únikové schodisko, 
ktoré zostalo po výbuchu nepoškodené. Schodisko viedlo na 
nástupnú plochu situovanú na severnej strane objektu. 
Niektoré osoby unikli na schodisko medzi kinosálami B a C. 
Toto schodisko však bolo následkom výbuchu poškodené, 
preto unikli na strechu budovy. 

Po všetkých zisteniach na mieste činu boli evakuované 
dve osoby, uhasený poţiar šiestich osobných automobilov 
a následne boli odvetrané priestory garáţe. Potom bola za po-
moci evakuačného rukáva s výškovou plošinou T 815 
BrontoSkylif PP 40 a rebríka Iveco Magirus jednotkami 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
Trenčín, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru Nové Mesto nad Váhom, Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru Povaţská Bystrica, Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Partizán-
ske, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
Bánovce nad Bebravou a Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru Prievidza vykonaná evakuácia 
postihnutých osôb zo strechy Zábavno-obchodného OC MAX. 
Nakoniec bol vyznačený a určený dekontaminačný priestor, 
v ktorom bola následne vykonávaná dekontaminácia 
evakuovaných osôb a zasahujúcich príslušníkov. Do akcie 
bolo zapojených celkom 40 figurantov. 

Vlastné poznámky 
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Trenčiansky samosprávny kraj sa prezentoval v Bruseli na 
podujatí Open Days 2009 so svojimi úspešnými projektami. 
Dňa 6. októbra 2009 v rámci seminára zameraného na 
sociálne sluţby predstavila 
zástupkyňa Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Mgr. 
Beáta Balková, príklady 
úspešných projektov Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja. Jej príspevok „Príkla-
dy zlepšenia sociálnych slu-
ţieb“ bol zameraný na pilot-
ný projekt Domu sociálnych sluţieb v Dolnom Lieskove. 
Delegácia Trenčianskeho samosprávneho kraja, pod vedením 
Ing. Beáty Habekovej, diskutovala s partnerskými inšti-
túciami z Českej republiky, Poľska, Talianska a Španielska o 
moţnostiach budúcej spolupráce pri príprave európskych 
projektov. Výmena skúseností, ukáţky overených postupov a 
informácie o finančných moţnostiach z Európskej únie boli 
hlavným prínosom účasti zástupcov Trenčianskeho samo-
správneho kraja na podujatí Open days 2009 v Bruseli.  

Vlastné poznámky 
 
V rámci Európskeho týţdňa regiónov a miest, ktorý sa 

uskutočnil v dňoch 5. - 8. októbra 2009 sa vedúca odboru so-
ciálnej pomoci Ing. Beáta Habeková, spolu so zástupkyňou 
Európe Direct Trenčín Slavomírou Hulecovou, zúčastnili via-
cerých workshopov, ktoré súvisia z ich odbornou agendou. 
Delegácia z trenčianskeho kraja bola tento rok posilnená aj 
zástupcami regionálnych médií z televízií Trenčín a Prievidza 
a regionálnych novín MY stredného Povaţia.  
Vlastné poznámky 
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V stredu 7. októbra 2009 sa uskutočnilo prvé zasadnutie vo-
lebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré 
zvolal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH. Volebnú komisiu tvoria deviati dele-
govaní zástupcovia kaţdej politickej strany, politického hnutia 
alebo ich koalície, ktorá podala kandidátne listiny pre voľby 
do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov 
samosprávneho kraja. Po zloţení sľubu si členovia ţre-
bovaním zvolili predsedu a podpredsedu komisie. Za predsedu 
vyţrebovali Ing. Jaroslava Aštaryho, nominovaného stranou 
Sloboda a solidarita a podpredsedu Ing. Petra Horňáka zo 
Slovenskej národnej strany.  

Prvým krokom Volebnej komisie Trenčianskeho samo-
správneho kraja bude registrácia kandidátnych listín a posú-
denie splnenia všetkých náleţitostí, ktoré stanovuje zákon. 
Volebná komisia samosprávneho kraja bude usmerňovať čin-
nosť obvodných volebných komisií a okrskových volebných 
komisií. Okrem toho bude rozhodovať o sťaţnostiach na pos-
tup obvodných volebných komisií, uverejní celkové výsledky 
volieb v samosprávnom kraji a bude plniť ďalšie úlohy, 
vyplývajúce zo zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 759/1/09 

 
V deviatich volebných okrskoch Trenčianskeho kraja (Bá-

novce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, 
Partizánske, Povaţská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín) 
sa bude o 45 poslaneckých kresiel uchádzať 407 kandidátov 
vo voľbách do krajskej samosprávy za politické strany. Za 
súčasného ţupana Pavla Sedláčka sa postavila regionálna 
koalícia Ľudová strana – Hnutie za demokratické Sloven-
sko, Smer - Sociálna demokracia, podporila ho aj Slovenská 
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národná strana. Kresťansko-demokratické hnutie a Sociálno-
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana rovna-
ko vytvorili koalíciu a jej spoločným kandidátom na predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja sa stal exminister obrany 
Martin Fedor. Tomu vyjadrili podporu aj neparlamentné 
politické strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Občianska 
konzervatívna strana. Tretí stranícky kandidát Miloš Radosa 
vzišiel z dohody troch neparlamentných strán - Ligy - 
občiansko-liberálnej strany, Strany zelených a Slobodného 
fóra. Politická strana Úsvit nominovala za kandidáta Lenku 
Ďurechovú, Kresťanská ľudová strana Jozefa Čambalíka a 
jediným nezávislým kandidátom je ďalší exminister obrany 
Ing. Juraj Liška. Predsedom deväťčlennej krajskej volebnej 
komisie v Trenčíne sa stal nominant strany Sloboda a Soli-
darita Jaroslav Aštary. Podpredsedom sa stal Peter Horňák 
zo Slovenskej národnej strany. Rozhodol o tom ţreb na prvom 
zasadnutí volebnej komisie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja  dňa 8. októbra 2009. 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov a ich predsedov 
sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 14. novembra 2009. 
Prípadné druhé kolo sa bude konať 28. novembra 2009, avšak 
len v tom kraji, kde ani jeden z kandidátov na predsedu 
nezíska absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov. V prípade 
novembrového hlasovania ide o väčšinový volebný systém, 
mandát teda získa poslanec, ktorý v danom volebnom obvode 
dostane od voličov najviac hlasov. Nominácie na poslancov do 
krajských zastupiteľstiev, ako aj na predsedov samosprávnych 
krajov mohli politické subjekty, koalície či nezávislí kandidáti 
podávať do polnoci 5. októbra 2009. 

Zapisovateľka volebnej komisie Trenčianskeho samospráv-
neho kraja v stanovenej lehote, do polnoci 5. októbra 2009 
prijala 399 kandidátnych listín na poslancov do vyššieho 
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územného celku a 6 kandidátnych listín na predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja.  

O post ţupana sa uchádzali : 
- súčasný predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, Ľudová strana – Hnutie za demo-
kratické Slovensko, Smer – Sociálna  demokracia,  

- Martin Fedor, Slovenská demokratická únia – Demo-
kratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie s podpo-
rou OKS, SaS),  

- Miloš Radosa (Liga - OLS, Slobodné fórum, Strana zele-
ných),  

- Juraj Liška (nezávislý),  
- Lenka Ďurechová (Úsvit)  
- a Jozef Čambalík (Kresťanská ľudová strana).  

Za krajských poslancov kandidovali ľudia zo štrnástich 
politických strán, troch politických koalícií a nezávislí. 
Definitívne počty potvrdila volebná komisia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 
    Pre voľby do Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 14. 
novembra 2009 vo volebnom obvode č. 9 – Trenčín boli 
v stanovenom termíne zaregistrovaní títo kandidáti :  

1. Zuzana Aštaryová 27 r., daňová poradkyňa, Trenčín, 
Prúdy 91/2, Sloboda a Solidarita  

2. Ján Babič, 67 r., kultúrny manaţér, Trenčín, Clemen-
tisova 656/2, nezávislý kandidát   

3. František Bagin, Ing., 50 r., zástupca primátora, Nem-
 

4. Michal Bahelka, Ing., 32 r., riaditeľ spoločnosti, Drie-
toma, 727, Sloboda a Solidarita   

5. Martin Barčák, 49 r., kultúrny pracovník, Trenčín, Bavl-
nárska 5, nezávislý kandidát   

6. Juraj Bartanus, 27 r., ţivnostník, Trenčín, Ţilinská 641/4, 
Nová Demokracia 
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7. Eva Beňovičová, Ing., 55 r., starostka obce, Trenčianske 
Stankovce, 399, nezávislý kandidát  

8. Milan Berec, Ing., 50 r., starosta obce, Trenčianska Teplý, 
Dobrý 1133, Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko  

9. Marián Beták, Ing. arch., 46 r., architekt, Trenčianska 
Turná, 644, Občianska konzervatívna strana, Konzerva-
tívni demokrati Slovenska  

10. Ján Bezák, Ing., 59 r., ekonóm, Trenčín, Šafárikova 7/17, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická 
strana, Kresťansko-demokratické hnutie  

11. Milan Bílek, 43 r., strojný technik, Trenčín, Clementisova 
663/4, Komunistická strana Slovenska  

12. Miroslav Blaţo, 54 r., dôchodca, Trenčín, Halalovka 24, 
Európska demokratická strana 

13. Viliam Cagala, Ing., 57 r., regionalista, Trenčín, 
Duklianskych hrdinov 22, Slovenská národná strana  

14. Jaromír Capák, 57 r., stavebný technik, Drietoma, 230, 
Nová demokracia   

15. Milan Česal, Ing., 57 r., klinický biochemik, Trenčín, 
Šmidkeho 3, Občianska konzervatívna strana, Konzerva-
tívni demokrati Slovenska  

16. Eva Drhová, 56 r., ekonómka verejnej správy, Trenčín, L. 
Novomeského 6, nezávislý kandidát  

17. Alena Ďuďáková, 49 r., pokladníčka, Soblahov 24, 
Európska demokratická strana 

18. Jozef Ďuráči, 45 r., obchodný manaţér, Trenčín, Lipová 
35, Sloboda a Solidarita   

19. Lenka Ďurechová, Ing., 36 r., stavebná podnikateľka, 
svit   

20. , MUDr., 44 r., lekár, Trenčianske Tepli-
ce, SNP 63, Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie  
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21. , Ing. 33 r., štátny tajomník Ministerstva 
školstva SR, Trenčín, Bazovského 10, Smer - sociálna 
demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko  

22. Mária Hládeková, Bc., 54 r., starostka obce Ivanovce, 
Ivanovce, 163, nezávislý kandidát  

23. Josef Hrdlička, Ing., Mgr., 55 r., vojak vo výsluţbe, 
Trenčín, Šmidkeho 2423/18, Komunistická strana 
Slovenska  

24. Michal Chlebana, 33 r., podnikateľ, Trenčín, Ruţová 10, 
nezávislý kandidát  

25. Jakub Ilavský, Mgr., Bc., 27 r., technický manaţér, 
Trenčín, Istebnícka 107, Sloboda a Solidarita  

26. Peter Jozefčík, 66r., stavebný technik, Trenčín, Hodţova 
20, Liga, občiansko - liberálna strana, Slobodní Fórum, 
Strana zelených  

27. Ján Kanaba, JUDr., 63 r., advokát, Trenčín, J. Zemana 
3141/101, Smer - sociálna demokracia, Ľudová strana - 
Hnutie za demokratické Slovensko  

28. , Mgr., 43 r., manaţérka, Trenčín, 
Hodţova 11, Sloboda a Solidarita  

29. Pavol Kašuba, Ing., 44 r., konateľ spoločnosti, Trenčín, 
Pod komárky 32, Sloboda a Solidarita  

30. Miroslav Kijac, 50 r., podnikateľ, Trenčín, Novomeského 
2667/4, Liga, občiansko - liberálna strana, Slobodné 
Fórum, Strana zelených  

31. Jana Klemensová, 33 r., odborný referent, Trenčín, 
Gagarinova 1716/3, nezávislý kandidát  

32. Ján Kmeť, Mgr., 41 r., mediátor, Trenčín, Inovecká 
1137/8, Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie  

33. Jú , 69 r., dôchodca, Trenčín, Povaţská 50, 
Komunistická strana Slovenska   
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34. Jana Konečná, 44 r., administratívny pracovník, Trenčín, 
Pod Brezinou 40, nezávislý kandidát  

35. Janka Koppiová, MVDr., Mgr., 52 r., riaditeľka Sloven-
ského Červeného kríţa v Trenčíne, Trenčín, Odbojárov 22, 
nezávislý kandidát  

36. Jozef Kováč, Mgr., 39 r., starosta obce Mníchova Lehota, 
Mníchova Lehota, 63, nezávislý kandidát  

37. Anna Kováčová, Ing., 57 r., ekonómka, Veľká Hradná, 4, 
nezávislý kandidát   

38. Ján Krátky, Ing., 56 r., ekonóm, Trenčín, Biskupická 
1790/24, Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana, Kresťansko-demokratické hnutie  

39. Pavol Krištof, Dr., Ing., 41 r., štátny tajomník Minis-
terstva hospodárstva SR, Trenčín, Dubová 6, Smer - 
sociálna demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demo-
kratické Slovensko  

40. Dagmar Kučerová, 58 r., podnikateľka, Trenčín, Šafári-
kova 1, Európska demokratická strana 

41. Jozef Kutlík, 54 r., obchodník, Trenčín, Partizánska 
7/786, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni 
demokrati Slovenska  

42. Leo Kuţela, PhDr., 59 r., etnológ, Trenčín, Pádivého 13, 
nezávislý kandidát   

43. Marián Kvasnička, PhDr., 54 r., riaditeľ gymnázia, 
Trenčín, I. Olbrachta 3200/23E, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie  

44. Vlasta Laurinčíková, 55 r., manaţér, Trenčianske Stan-
kovce, Sedličná 200, Liga, občiansko-liberálna strana, 
Slobodné Fórum, Strana zelených  

45. Andrej António Leca, 29 r., diplomat a výkonný mana-
ţér, Trenčín, Opatovská 15, nezávislý kandidát  
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46. Róbert Lifka, Ing., 43 r., technik - konzultant, Trenčín, 
Gen. M. R. Štefánika 391/10, nezávislý kandidát  

47. Pavol Magner, Ing., 58 r., podnikateľ, Trenčianske 
Teplice, Štvrť SNP 141/49, Agrárna strana vidieka  

48. Miroslav Marguš, Ing., 57 r., štátny zamestnanec, 
Trenčín, Soblahovská 49, Slovenská národná strana  

49. Milan Maťaše, Bc., 36 r., odborný pracovník, Trenčín, 
Hurbanova 64, Európska demokratická strana  

50. Ladislav Matejka, Ing., 27 r., stavebný technik, Trenčín, 
Pádivého 6, Sloboda a Solidarita  

51. Radoslav Mikuš, Ing.
   

52. , 63 r., predavač    
53. Milan Mišech, 81 r., dôchodca, Trenčín, Piešťanská

   
54. Martin Mizerák, 35 r., technik, Chocholná - Velčice, 53, 

Európska demokratická strana  
55. Igor Murín, 36 r., profesionálny športovec, Trenčianske 

Teplice, Partizánska 497/84, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie  

56. Peter Niţňanský, doc., Ing., PhD., 56 r., vysokoškolský 
pedagóg, Trenčín, Bratislavská 7, Liga, občiansko-liberál-
na strana, Slobodné Fórum, Strana zelených  

57. Dušan Paška, 64 r., tanečný pedagóg a tréner, Trenčín, 
Nálepkova 21, nezávislý kandidát  

58. Andrej Pavlík, 28 r., podnikateľ, Trenčín, Liptovská 
2719/3, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni 
demokrati Slovenska  

59. Igor Pavlík, 25 r., zástupca vedúceho predajne, Trenčín, 
Horný Šianec 11, Komunistická strana Slovenska  

60. Ladislav Pavlík, Mgr., 56 r., novinár, Trenčín, 
Duklianskych hrdinov 880/26, Smer - sociálna 
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demokracia, Ľudová strana - Hnutie za demokratické 
Slovensko  

61. Peter Pilko, Ing., MAS, 31 r., euroúradník - 
Záriečie, 176, Nová demokracia  

62. Miloš Radosa, Ing., 46 r., obchodný riaditeľ, Trenčín, Pod 
Skalkou 10, Liga, občiansko-liberálna strana, Slobodné 
Fórum, Strana zelených  

63. Jozef Rea, Ing., 61 r., manaţér, Nemšová, Sadová 10, 
Hnutie za demokraciu   

64. Jaroslav Ridoško, MUDr., 51 r., lekár, Trenčín, Hollého 
20, Slovenská národná strana  

65. Miroslav Řádek, PhDr., 27 r., vysokoškolský pedagóg, 
Trenčín, Terézie Vansovej 1, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia – Demokratická strana, Kresťansko-
demokratické hnutie  

66. Ivana Salinková, JUDr., 44 r., právnik, Trenčín, Jedľová 
12, nezávislý kandidát   

67. Ľuboš Samák, 48 r., konateľ spoločnosti, Skalka nad 
Váhom, Skalská Nová Ves 124, Sloboda a Solidarita  

68. Tatiana Samáková, Ing., 49 r., podnikateľka, Trenčín, 
Svätoplukova 2, Európska demokratická strana 

69. Peter Sika, Ing., PhD., 34 r., štátny tajomník Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Drietoma, 416, Smer - 
sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko  

70. Beáta Sládkovičová, Ing., 47 r., riaditeľka, Drietoma, 30, 
nezávislý kandidát   

71. Ľubica Sokolíková, Ing., 39 r., ekonóm, Trenčín, 
Hodţova 26, Most – Híd    

72. Roman Stopka, Mgr., 40 r., riaditeľ spoločnosti, Trenčín, 
Kubranská 105, Slovenská národná strana  

73. Eva Straková, 37r., administratívna pracovníčka, Trenčín, 
Bavlnárska 311/7, nezávislý kandidát  
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74. Marián Strieţenec, akad. arch., 52 r., Trenčín, Záhu-
menská 1807/5, nezávislý kandidát  

75. Stanislav Svatík, MVDr., 47 r., starosta obce Selec, 
Selec, 106, nezávislý kandidát   

76. Eugen Szép, MUDr., PhD., 59 r., zubný lekár, Trenčín, 
Knieţaťa Pribinu 6, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Kresťansko-demokratické 
hnutie  

77. Milan Šanko, 56 r., obchodný manaţér, Trenčín, Jána 
Halašu 2704/5, Liga, občiansko-liberálna strana, Slobodné 
Fórum, Strana zelených  

78. Marek Štefák, 32 r., podnikateľ, Adamovské Kocha-
novce, 169, Európska demokratická strana 

79. Milan Tiburák, 57 r., podnikateľ, Trenčín, K výstavisku 
530/3, Nová demokracia  

80. Štefan Trnka, 46 r., invalidný dôchodca, Trenčianska 
Teplá, Príles 580/16, nezávislý kandidát  

81. Václav Vacula, Ing., 60 r., Trenčín, T. Vansovej 2742/4, 
nezávislý kandidát   

82. Veronika Vaculová, Mgr. art., 25 r., výtvarníčka - 
doktorandka, Trenčín, T. Vansovej 2742/4, nezávislý kan-
didát  

83. Jozef Vakoš, PaedDr., PhD., 61 r., pedagóg, Trenčín, 
Hviezdoslavova 13, Slovenská národná strana  

84. Igor Vanek, 27 r., bezpečnostný pracovník, Nemšová, 
Duklianska 9, Komunistická strana Slovenska  

85. Emília Vavrová, 50 r., vedúca príjmu, Trenčianske 
Teplice, SNP 139/39, Európska demokratická strana 

86. Miroslav Velčko, Ing., 31 r., riaditeľ spoločnosti, Trenčín, 
Bazovského 6/16, Smer – sociálna demokracia, Ľudová 
strana – Hnutie za demokratické Slovensko  

87. Anna Vitteková, JUDr., 55 r., štátna tajomníčka Minis-
terstva spravodlivosti SR, Trenčín, Záhradná 5, Smer – 
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sociálna demokracia, Ľudová strana – Hnutie za demo-
kratické Slovensko  

88. Eva Zábojníková, Ing., 27 r., riaditeľka spoločnosti, 
Trenčín, Halalovka 52, Liga, občiansko-liberálna strana, 
Slobodné Fórum, Strana zelených  

89. Michal Zajac, 28 r., podnikateľ, Trenčín, Hodţova 12, 
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati 
Slovenska 

Z 89 navrhnutých kandidátov bolo 25 kandidátov s trvalým 
pobytom bolo mimo Trenčín. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 751/1/09  
 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne vydalo 

správu, ţe intenzívne pátrajú po neznámom lupičovi, ktorý 
prepadol dňa 14. októbra 2009 pred 10.00 hodinou zlatníctvo 
Zlatokovu na Mierovom námestí v Trenčíne. 

Lupič po vstupe 
do Zlatníctva ţiadal 
s noţom v ruke od 
28-ročnej predavač-
ky šperky. Ţena mu 
z obavy o svoj ţi-
vot vydala 170 eur, 
hodinky a šperky 
zo ţltého a bieleho 
kovu. Predbeţne 
bola škoda odhad-
nutá na sumu viac 

ako 13 tisíc 300 eur. Potom z predajne odišiel. Ţena neutrpela 
ţiadne zranenie. 
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Policajný vyšetrovateľ na neznámu osobu lupiča začal 
trestné stíhanie vo veci zločinu krádeţe. Páchateľovi hrozí 
trest odňatia slobody 7 – 12 rokov. 

Vlastné poznámky 
 
Všetky médiá priniesli dňa 13. októbra 2009 smutnú správu, 

ţe Nikola Kapková, 19 ročná občianka z Omšenia pri 
Trenčíne, ktorá pri páde stanu počas Trenčianskeho festivalu 
Pohoda utrpela váţne poranenia hlavy, zomrela v martinskej 
nemocnici, ako druhá obeť festivalu. Priamo na festivale 18. 
júla 2009 pod stanom zomrel 29 - ročný muţ z Piešťan. 
Bliţšie sa o tejto smutnej udalosti vyjadrila hovorkyňa Fakul-
tnej nemocnice v Martine Katarína Kapustová, keď pove-
dala, ţe menovaná podľahla následkom ťaţkých zranení. 
Pritom celá spoločnosť sledovala z úzkosťou stav rekon-
valescencie. Stav Nikoly sa pritom v auguste zlepšil, bola 
stabilizovaná a previezli ju do Trenčína. Po týţdni ju však 
museli pre komplikácie opäť previezť do Martina. Dievčinu 
postihla ťaţká mozgová infekcia a jej stav stal opäť váţnym. 
Dnes, po takmer troch mesiacoch, svoj boj o ţivot prehrala. 
Okrem Nikoly utrpel váţne zranenia aj 25 - ročný muţ z 
okresu Veľký Krtíš. Ale ako povedala riaditeľka ţilinskej 
nemocnice MUDr. Daniela Bekeová, ţe pacient je stabilizo-
vaný a minulý týţdeň ho uţ prepustili do domáceho liečenia. 

„Táto smrť určite to ovplyvní budúcnosť festivalu v tom 
zmysle či bude alebo nebude pokračovať,“ povedal Michal 
Kaščák, riaditeľ festivalu Pohoda. Nám všetkým, ktorí na 
festivale robíme, je to veľmi ľúto. Je to zásah na najci-
tlivejšom mieste. „Liečbu Nikolky sme sledovali s veľkou 
nádejou, verili sme, ţe všetko dobre dopadne. Je nám to veľmi 
ľúto, pretoţe návštevníci sú to najcennejšie, čo festival má. 
Určite nás to zasiahlo na najcitlivejšom mieste. Chceme 
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vyjadriť úprimnú sústrasť rodičom, blízkym, ale aj priateľom,“ 
povedal Michal Kaščák. 

www.sme.sk 13.10.2009 
 
V krátkom časovom slede sa do Trenčína presťahovali lú-

peţné prepadnutia. Do pobočky Všeobecnej úverovej banky 
na Zlatoveckej ulici prišiel vo štvrtok 22. októbra 2009 
popoludní po 15. h muţ a so zbraňou v ruke a ţiadal od 
pokladničky peniaze. Neznámy muţ sa jej vyhráţal pouţitím 
zbrane a odniesol si zatiaľ presne nezistenú hotovosť. Polícia 
pobočku a bezprostredné okolie uzavrela. Ako dodala poli-
cajná hovorkyňa Hlaváčová, polícia po páchateľovi inten-
zívne pátrala aj s pomocou policajného psa. Banka zostala 
zatvorená a policajti na mieste udalosti zisťovali rozsah škôd.  

Keď sa spomína toto lúpeţné prepadnutie, tak preto, lebo v 
stredu 14. októbra 2009 predpoludním, muţ ozbrojený noţom 

vykradol zlat-
níctvo Zlatokov 
na Mierovom 
námestí. Lupič 
odniesol peniaze 
a tovar, hodin-
ky a šperky v 
hodnote viac 
ako 13-tisíc eur.  

Aby toho ne-
bolo málo, ráno 

22. októbra 2009 po príchode predavačka predajne sv. Vojte-
cha na Mierovom námestí zistila rozbité sklo na vstupných 
dverí a násilný vstup do predajne, kde bolo zistená krádeţ 
tovaru. 

www.sme.sk 22. 10. 2009  
Pomocná evidencia 784/1/09 



 129 

V piatok 23. októbra 2009 odovzdal predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček v kongre-
sovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja pamätné listy 
za osobitný prínos k rozvoju trenčianskeho regiónu viacerým 
osobnostiam kultúrneho ţivota.  

Ocenenie získali : 
- Darina Ďurkechová, 

za celoţivotnú prácu 
vo Verejnej kniţnici 
M. Rešetku  v Treníne 
pri hľadaní nových fo-
riem práce s deťmi 
a detskou knihou  pri 
príleţitosti ţivotného 
jubilea; 

- Jaroslava Tichá, za celoţivotné kultúrno-osvetové pôso-
benie v Trenčianskom osvetovom stredisku v Trenčíne 
v oblasti amatérskej výtvarnej tvorby, fotografie, filmu a 
amatérskeho divadla; 

- Marián Vasko, starosta obce Dolná Súča za aktívny prís-
tup k tvorbe a šíreniu a kultúrnych hodnôt s cieľom  za-
chovávať a rozvíjať špecifické prejavy predkov pri príle-
ţitosti ţivotného jubilea; 

- Ing. Štefan Blaško, Generálny riaditeľ PSL a. s., Povaţ-
ská Bystrica, za spo-
luprácu pri tvorbe 
a realizácii 1. ročníka 
podujatia „Povaţsko-
bystrický motocykel“ 
v roku 2009;  

- Ing. Miloš Kraus, Ge-
nerálny riaditeľ Sauer 
– Danfos a. s., Po-
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vaţská Bystrica, za darované zbierkové predmety do zbie-
rok Vlastivedného múzea v Povaţskej Bystrici, týkajúce sa 
histórie strojárenstva na Povaţí; 

- Mgr. Jozef Bezák, vedúci astronomického krúţku na  
Základnej škole v Novom Meste nad Váhom, za vynika-
júce výsledky pri práci s mládeţou v oblasti vedenia astro-
nomického krúţku a popularizácie astronomických vied;  

- Ing. Pavol Meluš, amatérsky astronóm za prácu v oblasti 
popularizácie a vzdelávania v oblasti v astronomických 
vied v Hvezdárni Partizánske; 

- Ján Procner, handlovský rezbár, za dokumentáciu 
baníckych tradícií v regióne hornej Nitry; 

- Eva Melkovičová, za celoţivotné pôsobenie v Galérii 
Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, pri príleţitosti 
40. výročia vzniku Galérie; 

- Ľudmila Marečková, za celoţivotné pôsobenie v Tren-
čianskom múzeu v Trenčíne, pri príleţitosti ţivotného 
jubilea; 

- Mládeţníckej dychovej hudbe Rudolfa Hečka z Dolnej 
Súče, za dlhodobé udrţiavanie tradície dychovej hudby 
trenčianskom  regióne  a reprezentáciu doma i v zahraničí; 

Okrem toho predseda 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH 
Pamätnými listami oce-
nil za uchovávanie a roz-
voj kultúrneho dedič-
stva týchto vedúcich sú-
borov a tieto súbory : 
- Agnesu Šedivú, vedú-

ca folklórnej skupiny Latovec z Dolnej Súče za udrţiavanie 
ľudových zvykov a tancov z oblasti trenčianskeho regiónu, 
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za výrobu a obnovu súčanských krojov a starostlivosť 
o prevádzku obecného múzea; 

- Emíliu Šteiningerovú, vedúca Detského folklórneho súbo-
ru Radosť Trenčín za celoţivotné pôsobenie v oblasti det-
ského folklóru a systematickú prácu s deťmi pri príleţitosti 
ţivotného jubilea; 

- Folklórny  súbor  Trenčan  z Trenčína, za  prezentáciu 
pôvodného folklórneho materiálu trenčianskeho regiónu 
a reprezentáciu doma i v zahraničí pri príleţitosti 60. vý-
ročia vzniku; 

- Folklórny súbor Druţba z Trenčína, za dlhoročné udr-
ţiavanie folklórnych tradícií trenčianskeho regiónu a štý-
lovú interpretáciu hudobného prejavu pri príleţitosti 55. vý-
ročia vzniku; 

- Detský  folklórny súbor  Radosť z Trenčína, za dlhodobé 
udrţiavanie folklórnych tradícií trenčianskom regióne a re-
prezentáciu doma i v zahraničí pri príleţitosti 35. výročia 
vzniku; 

- Detský folklórny súbor Štvorlístok z Trenčianskej Tur-
nej, za dlhoročné systematické šírenie autentického folklóru 
svojej obce a blízkeho regiónu pri príleţitosti 25. výročia 
vzniku; 

- Folklórnu skupinu Kasanka z Moravského Lieskového, 
za udrţiavanie a ďalšie prezentovanie ľudových tradícií 
a zvykov obce a blízkeho regiónu pri príleţitosti 30. výročia 
vzniku; 

- Folklórnu skupinu Selčan zo Selca, za zbieranie, uchová-
vanie a prezentáciu ľudového umenia, kultúrnych hodnôt 
a tradícií regiónu pri príleţitosti 45. výročia vzniku; 

- Folklórnu skupinu Večernica  z Trenčianskej Turnej, za 
dlhoročné systematické zachovávanie ľudových zvykov 
a tradícií z Trenčianskej Turnej a blízkeho okolia pri prí-
leţitosti 40. výročia vzniku. 
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    Atmosféru podujatia okrášlil umelecký prednes herečky  
Evy Kristínovej a  vystúpenia niektorých ocenených súborov. 

Vlastné poznámky 
 

Súčasťou trojdňového podujatia Dni otvorených dverí 
v Trenčianskom samosprávnom 
kraji, ktoré sa konalo v dňoch 26. 
– 28. októbra, bolo v utorok            
27. októbra 2009 otvorenie  no-
vých priestorov kancelárie Euro-
pe Direct v Trenčíne predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavlom Sedláč-

kom, MPH a vedúcim komunikačného oddelenia Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku Petrom Zsabkom. Jej 
zriadenie v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja je 
výsledkom spoločného projektu a dohody medzi Zastúpením 
Európskej komisie na Slovensku a Trenčianskym samo-
správnym krajom z januára tohto roku. Moderné pracovisko je 
určené nielen pre mladých ľudí, ţiakov a študentov všetkých 
typov škôl, ale otvorené bude pre všetky vekové kategórie, 
ktoré chcú získať podrobnejšie informácie o fungovaní 
Európskej únie. Dni otvorených dverí v Trenčianskom samo-
správnom kraji sú jedným z 230 miestnych podujatí, ktoré 
majú v 33-och Európskych krajinách nadviazať na najvýz-
namnejšie podujatie v oblasti regionálnej politiky Európskej 
únie – na podujatie Open Days, ktoré bolo aj tento rok 
v prvom októbrovom týţdni v Bruseli. Trenčiansky samo-
správny kraj patrí k pravidelným účastníkom bruselského 
podujatia. Tento rok sme v hlavnom meste Európy prezen-
tovali naše skúsenosti z oblasti sociálnych sluţieb na príklade 
Domova sociálnych sluţieb z Dolného Lieskova. Máme 
záujem, aby sa poznatky, podnety a inšpirácie z Bruselu dos-

Peter Zsabka a MUDr. Pavol Sedláček strihajú stuhu 
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tali k čo najväčšiemu mnoţstvu našich ľudí. Aj preto sme 
zorganizovali toto trojdňové miestne podujatie.  

Vlastné poznámky 
 

Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na poslednom 
rokovaní v tomto funkčnom období dňa 28. októbra 2009  

prerokovali a schválili 
návrh rozpočtu na roky 
2010 aţ 2012. Kým roz-
počet na rok 2010 je zá-
väzný, rozpočty na roky 
2011 a 2012 majú infor-
matívny charakter.  
     Index rastu celkových 
príjmov je 1,27 v porov-
naní s rokom 2009. Naj-

významnejšou  kategóriou príjmov sú daňové príjmy, ktoré 
predstavujú 41,45 % podiel z celkových príjmov na rok 2010. 
Pokles daňových príjmov na rok 2010 odzrkadľuje zhoršenie 
makroekonomického prostredia, zníţenie ekonomického rastu 
s negatívnym dopadom na rast nezamestnanosti a miezd. K 
poklesu výnosu dane prispieva i rozhodnutie vlády v rámci 
opatrení proti ekonomickej kríze dočasne zníţiť daňové zaťa-
ţenie fyzických osôb. V tejto súvislosti túto skutočnosť ov-
plyvňuje od 1. marca 2009 účinná novela zákona o dani z 
príjmov, podľa ktorej sa zvýšila odpočítateľná poloţka zo 
základu dane fyzickým osobám. Príjem dane z motorových 
vozidiel zostala na úrovni roku 2009. Pre rok 2010 zostávajú 
zachované sadzby dane z motorových vozidiel aj rozsah 
oslobodenia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 
5/2007 o dani z motorových vozidiel na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja v aktuálnom znení. 
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      Súčasťou rozpočtu príjmov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja je aj predpokladaný objem finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu určených na úhradu nákladov spojených s 
preneseným výkonom štátnej správy. Plnenie príjmov Tren-
čianskeho samosprávneho kraja by mal v roku 2010 pozitívne 
ovplyvniť proces predkladania investičných a neinvestičných 
projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturál-
nych fondov Európskej únie,  ako aj príjem za uţ zrealizované 
projekty, na ktoré 
Trenčiansky sa-
mosprávny kraj 
podal ţiadosti 
o nenávratný fi-
nančný príspevok. 
Nárast výdavkov 
bude v objeme 
24.611.317,62 
eur. V beţných 
výdavkoch je ná-
rast 
o 3.736.031,24 eur a v kapitálových výdavkoch je nárast 
o 20.875.286,38 eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu je pre-
mietnutý proces predkladania investičných a neinvestičných 
projektov na čerpanie finančných prostriedkov zo štruktu-
rálnych fondov Európskej únie. 
     Návrh rozpočtu na roky 2010 – 2012 bol zostavený ako 
vyrovnaný. Beţný rozpočet roku 2010 je prebytkový. Kapitá-
lový rozpočet je schodkový, schodok je vykrytý prebytkom 
beţného rozpočtu a finančnými operáciami. Príjmovú časť 
finančných operácií tvoria prevody prostriedkov z peňaţných 
fondov a návratné zdroje financovania. V roku 2010 bude na 
základe uznesenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 
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597/2008 zo dňa 29. októbra 2008 prijatý úver vo výške 
3.388.940 eur na financovanie investičných potrieb. 
     Súčasťou rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
roky 2010 – 2012 je aj Programový rozpočet Trenčianskeho 
samosprávneho kraja na roky 2010 – 2012, ktorý je odrazom 
výdavkovej časti rozpočtu.   
     Zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora Krajskej pro-
kuratúry v Trenčíne proti článku čl. 14 odsek 1 Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych 
sluţieb v zariadeniach Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a zmenilo spomínané všeobecné záväzné nariadenie podľa 
návrhu prokurátora. 
      Poslanci potom schválili 20 návrhov projektov na schvá-
lenie podania ţiadostí o nenávratné finančné príspevky v rám-
ci štrukturálnych fondov a iných programov Európskej únie. 
Zároveň vzali na vedomie informáciu o implementácii schvá-
lených projektov s podporou štrukturálnych fondov Európskej 
únie v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja v progra-
movacom období 2004 – 2006, ako aj v programovacom 
období 2007 – 2013. 
     Zastupiteľstvo schválilo operačný plán zimnej údrţby ciest 
v Trenčianskom kraji na zimné obdobie 2009-2010, ako aj 
plán opravy ciest 2. a 3. triedy Trenčianskeho samosprávneho 
kraja dodávateľským spôsobom na rok 2010 v celkovej výške 
2.323.574, 32 eur. 
     Poslanci vzali na vedomie aj správu o zdravotníckych 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za 1. polrok 2009 a schválili aj plán 
zasadnutí nového zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, ako aj plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného 
kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja v prvom pol-
roku 2010. 

Vlastné poznámky 
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Dňa 29. októbra 2009 sa zúčastnil primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler oficiálneho rokovania s ministrom do-
pravy Slovenskej republiky Ing. Ľubomírom Váţnym. Hlav-

nou témou 
ich rozhovoru 
bola výstavba 
nového cest-
ného mosta 

v Trenčíne. 
Ako vyplynu-
lo z rozhovo-
ru projekt 
výstavby no-
vého mosta je 

pripravený, 
na ktorého 
realizácii a fi-

nancovaní sa podieľalo Mesto Trenčín. Stavebné povolenie je 
taktieţ pripravené. Čaká sa na ďalší krok, ktorým je vyhlá-
senie tendra na dodávateľa. Primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav  Celler bol s výsledkom rokovania spokojný, keď pove-
dal ,,som rád, ţe ministerstvo pristupuje k projektu aktívne. 
S ministrom sme spolu prešli celú históriu projektu, súvisiace 
zmeny termínov a ďalší postup, ktorý bude nasledovať. Na-
koľko sa jedná o významný a veľký projekt, jeho organizácia 
nie je jednoduchá a musíme byť trpezliví. Minister Ing. 
Ľubomír Váţny ma uistil, ţe vyhlásenie tendra na nový cestný 
most je uţ iba otázkou niekoľkých nasledujúcich dní. Teda 
mostu v ceste nič nestojí a Trenčania s ním môţu počítať.“  

Hovorca ministra dopravy Slovenskej republiky Stanislav 
Jurikovič k výsledkom stretnutie dal toto vyjadrenie „V sú-
časnosti prebieha pripomienkové konanie a posudzovanie 
technických otázok projektu, predovšetkým nadväznosti vlast-
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nej stavby „Trenčín most“ na existujúcu a pripravovanú cestnú 
infraštruktúru mesta (cesty niţších tried a plánovaný ob-
chvat) a účinkov stavby na riešenie dopravnej situácie v meste 
a bezprostrednom okolí. Je reálny predpoklad, ţe práce súvi-
siace so stavbou mosta, začnú v blízkej dobe.“ 

Vlastné poznámky 
 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa na svojom 

riadnom rokovaní 29. októbra 2009 oboznámili s hodnotiacou 
správou plnenia programového rozpočtu za I. polrok 2009. 
Podľa prednostu Mestského úradu v Trenčíne Ing. Františka 
Orolína očakávania plnenia rozpočtu boli naplnené. lebo 
,,mesto je v dobrej finančnej kondícii, keď sa nám podarilo 
naplniť príjmovú časť rozpočtu a vo výdavkovej sa prejavili 
úsporné opatrenia.“ Mesto však podľa jeho slov nešetrí na 
základných veciach, ako je vzdelanie, sociálna oblasť a 
bezpečnosť, ktoré naďalej zostávajú prioritou. Aj s ohľadom 
na výborný rating a dobrú finančnú kondíciu Mesto Trenčín 
dostalo od bánk moţnosť čerpať kontokorentný úver na 
preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami.  
„Banky nikdy doposiaľ nehodnotili kredibilitu mesta tak 
pozitívne ako teraz. Ponúkli mu moţnosť čerpania debetu na 
beţnom účte za výhodných podmienok. Dostali sme ponuku 
do 3 miliónov eur, pričom čerpanie môţe, ale aj nemusí byť 
naplnené. Nevieme, čo nás v ďalších obdobiach v súvislosti 
s krízou môţe čakať. Snaţíme sa  preto pripraviť sa na všetky 
okolnosti, ktoré môţu prísť,“  povedal Ing. František Orolín. 
Kaţdý kontokorent musí byť splatený do konca aktuálneho 
roku, preto slúţi predovšetkým na vykrývanie krátkodobých 
potrieb. , Jeho vyuţitie je moţné napríklad pri rekonštrukcii 
škôl. Mesto bolo úspešné pri čerpaní eurofondov na tri ním 
riadené základné školy. Projekty sa však musia prefinancovať 
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vo výške 4,5 mil. eur, lebo financie z fondov prídu neskôr,“ 
dodal prednosta.  

Novelizovaný zákon o majetku obcí ukladá mestám 
povinnosť nakladať so svojím majetkom podľa nových 
podmienok. Obce sú povinné pri prevodoch vlastníctva 
majetku postupovať buď verejnou obchodnou súťaţou, 
draţbou alebo priamym predajom. Zákon ustanovuje aj 
výnimky – napríklad prípady hodné osobitného zreteľa. Mesto 
preto muselo novelizovať všetky všeobecne záväzné naria-
denia, ktoré súvisia s hospodárením a nakladaním s majetkom. 

Mesto Trenčín doteraz zabezpečovalo sociálne sluţby pros-
tredníctvom dvoch rozpočtových organizácií. Podľa nového 
zákona boli zlúčené do jednej organizácie – Sociálne sluţby 
mesta Trenčín, m.r.o. Táto organizácia bude poskytovať všet-
ky formy sociálnej sluţby pre cieľovú skupinu fyzických 
osôb. Reorganizáciou mesto dosiahne rozšírenie poskytova-
ných sociálnych sluţieb. 

Poslanci schválili nové zloţenie trojčlenného predstaven-
stva Trenčianskej parkovacej spoločnosti, ktorej novým pred-
sedom sa stal Ing. František Orolín.  

V informatívnej správe bolo vysvetlené, ţe Mesto Trenčín 
vyriešilo nedostatok miest v materských školách vytvorením 
piatich nových tried, čím sa podarilo umiestniť všetkých 
uchádzačov o miesto v materských školách. Zároveň bolo pri-
jatých 11 nových pedagogických zamestnancov.  

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie, ţe riaditeľka roz-
počtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov 
Ing. Erika Vravková sa vzdala funkcie. Od 1. októbra 2009 
bol vedením mestskej rozpočtovej organizácie poverený Ing. 
Peter Kubinský.  

Vlastné poznámky 
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Dva týţdne pred voľbami Trenčianskeho samosprávneho 
kraja dňa 14. novembra 2009 sa začala oficiálna predvolebná 
agitácia kandidátov na predsedu a poslancov na rôznych mies-
tach mesta Trenčín. Na tento účel boli inštaľované betónové 
skruţe na Hviezdoslavovej ulici a prispôsobené vývesné plo-
chy, kde sa objavili portréty s heslami kandidátov. Je pravdou, 
ţe niektorí s kampaňou začali uţ skôr, keď sa po Trenčíne sa 
objavili bilboardy s kandidátmi a ich predvolebnými sľubmi. 
Niektorí kandidáti vytiahli zbrane ťaţkého kalibru, keď zapo-
jili regionálne médiá cez televíziu a internet. Spomedzi šies-
tich kandidátov na ţupana mali najmasovejšiu internetovú pro-
pagáciu Martin Fedor a Miloš Radosa, ktorí zbierali fanú-
šikov na sociálnej sieti Facebook, serveri youtube a mali aj 
vlastné oficiálne stránky. Súčasný ţupan Pavol Sedláček, 
kandidát strán Smer a Hnutia za demokratické Slovensko, 
začal s masívnou bilboardovou kampaňou uţ v predstihu. Jeho 
plagát sa objavil prvý aj na skruţiach na Hviezdoslavovej 
ulici. Okrem toho mal aj internetovú stránku, kde píše o sebe, 
svojom vzdelaní a kariére. Na jeho propagáciu a podporu 
poslúţila Televízia Trenčín. Bývalý primátor Trenčína, bývalý 
minister obrany a terajší poslanec Národnej rady Ing.  Juraj 
Liška začal s kampaňou v novembri. Do volieb išiel ako 
nezávislý a podľa vlastných slov sa musí uskromniť. Zmestiť 
by sa chcel do 25- aţ 30-tisíc eur, ktorými zaplatí bilboardy, 
plagáty, letáky a prenájom auta. Kampaň chce podľa vlastných 
slov postaviť na stretnutiach s ľuďmi. „Po skončení Národnej 
rady chcem desať dní chodiť po obciach a mestách kraja. 
Chcel by som ich stihnúť čo najviac,“ povedal Liška. Dô-
chodca z Púchova Jozef Čambalík z Kresťanskej ľudovej 
strany a trenčianska stavebná podnikateľka Lenka Ďurechová 
zo strany Úsvit boli nové a pomerne neznáme mená na 
predsedníckej kandidátke. S výraznou predvolebnou kampa-
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ňou sa nezaťaţovali, pretoţe vlastné finančné prostriedky ne-
mali a ich strany nemali na nej záujem. 

Vlastné poznámky 
 
Najlepšiu internetovú stránku medzi slovenskými samo-

správa má mesto Trenčín. Toto najvyššie hodnotenie získala u 
všetkých porotcov súťaţe siedmeho ročníka ZlatyErb.sk, 
ktorá vyvrcholila 4. novembra 2009 v Bratislave. V súťaţi bo-
jovalo o najvyššie umiestnenie 104 miest a obcí so svojimi 
stránkami a elektronickými sluţbami, informoval generálny 
sekretár Únie miest Slovenska Marián Minarovič.  

Medzi krajmi zvíťazil Prešovský samosprávny kraj. V 
kategórii miest a mestských častí získalo prvenstvo Mesto 
Trenčín. Medzi obcami patrí prvenstvo obci Klátová Nová 
Ves. Najlepšiu elektronickú sluţbu samosprávy má za tento 
rok Mesto Turčianske Teplice, ktorá získala ocenenie za pro-
jekt Digitálne mesto. Najlepšou bezbariérovou stránkou samo-
správ sa môţe pochváliť Mesto Nová Dubnica.  

Cieľom súťaţe je oceniť 
výnimočné projekty a tieţ 
podpora výmeny skúseností 
a ohodnotenie snahy zás-
tupcov samospráv pri účin-
nom vyuţívaní informačno-
komunikačných technoló-
gií. Bliţšie informácie o nej 
bolo moţné nájsť na inter-
netovej stránke 

www.zlatyerb.sk. Vyhlasovalo ju občianske zdruţenie Slo-
vensko, Únia miest Slovenska a Zdruţenie informatikov 
samospráv Slovenska. 

www.sme.sk 04.11.2009  
 



 141 

Súťaţ Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 
vyhlásená uţ desiaty rok Úradom pre normalizáciu, metro-
lógiu a skúšobníctvo spoz-
nala 9. novembra 2009 
svojich finalistov. Národná 
cena kvality je najvyššie 
ocenenie, ktoré môţu or-
ganizácie získať v oblasti 
manaţérskych systémov 
kvality. Je zaloţená na 
aplikácii modelov kvality, 
ktoré sa pouţívajú v súťaţi 
Európska cena za kvalitu. Cena je udeľovaná v dvoch 
sektoroch – podnikateľskom a verejnom. V tento deň Mesto 
Trenčín, zastúpené primátorom Ing. Branislavom Cellerom, 
si na slávnostnom vyhlásení v Bratislave prevzalo ocenenie 
finalistu Národnej ceny v kategórii organizácie samosprávy. 
„Účasť v tomto ročníku nám pomohla preveriť si správnosť 
nastavenia inovačných procesov riadenia našej samosprávy. 
Druhý rok účasti v súťaţi nám umoţnil identifikovať veľmi 
presne úspechy a zlepšenie organizácie v oblasti sluţieb, ktoré 
poskytujeme našim klientom. Je pre nás zadosťučinením, ţe aj 
v období finančnej krízy, ktorá neobchádza ani samosprávy, sa 
nám podarilo uspieť a získať ocenenie,“  povedal pri preberaní 
ocenenia trenčiansky primátor. Národnú cenu za kvalitu tento 
rok získali v jednotlivých kategóriách verejného sektora aj 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Úrad pre obrannú 
štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so 
sídlom v Trenčíne. 

Záverom treba dodať, ţe v priebehu týţdňa Mesto Trenčín 
získalo ešte pred týmto ocenením prvé miesto v súťaţi 
oficiálnych webových stránok Zlatý erb. 

www.trencin.sk 12.11.2009 
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Na základe reorganizačných zmien v Ozbrojených silách 
Slovenskej republiky uskutočnených Generálnym štábom Oz-
brojených síl Slovenskej republiky ku dňu 30. júnu 2009 
zaniklo Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky a dňom 1. júla 2009 vznikol Posádkový 
klub Trenčín s náčelníkom Stanislavom Martinákom. Touto 
reorganizáciou toto vojenské kultúrne zariadenie prešlo spod 
riadenia Generálneho štábu Slovenskej republiky pod priame 
riadenie Veliteľstva síl, výcviku a podpory v Trenčíne,  pres-
talo byť riadiacim orgánom pre päť ďalších vojenských klu-
bov a zníţilo stav personálu na 18 osôb. Tieto posádkové 
kluby prešli pod priame riadenie svojich posádok.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. novembra 2009 uskutočnili v Slovenskej republike 
voľby do vyšších územných celkov. V Trenčianskom kraji sa 
uchádzalo v deviatich obvodoch o hlasy voličov do Tren-
čianskeho ţupného parlamentu celkom 405 kandidátov na 
poslancov.  

Vo volebný deň v deviatich volebných obvodoch Tren-
čianskeho kraja bolo zapísaných do voličských zoznamoch 
493.810 voličov, z ktorých sa volieb zúčastnilo 101.640 
voličov, t.j. 20,58 %.  

Zúčastnení voliči odovzdali 96.062 platných hlasov na 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a 99.090 plat-
ných hlasov na poslancov do ţupného parlamentu. 

Vo voľbách na funkciu predsedu získali kandidáti tento 
počet hlasov : 
1. MUDr. Pavol Sedláček, MPH získal 43.760 hlasov, 
2. Mgr. Martin Fedor získal 28.553 hlasov 
3. Ing. Juraj Liška získal 10.620 hlasov, 
4. Ing. Miloš Radosa získal 8.427 hlasov, 
5. Ing. Lenka Ďurkechová získala 3.375 hlasov,  
6. Jozef Čambalík získal 1.327 hlasov. 
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Vzhľadom k tomu, ţe víťaz prvého kola MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH nezískal nadpolovičnú väčšinu, tak sa 
v Trenčianskom kraji uskutoční druhé kolo dňa 28. novembra 
2009, v ktorom sa stretnú prvý s druhým. O víťazovi rozhodne 
uţ len väčší počet hlasov. 

Mandát poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja 
dostali títo kandidáti : 

Meno         obvod   počet hlasov 
1. Zuzana Máčeková, Bánovce n/B.   286 
2. Peter Bulík, Bánovce n/B. 2.336 
3. Richard Makýš Bánovce n/B.        1.503 
4. Viliam Cibik Ilava 2277 
5. Eva Bočincová Ilava 2213 
6. Miroslav Staník Ilava 2162 
7. Juraj Hort Ilava 2009 
8. Rastislav Čepák Ilava 2007         
9. Pavel Halabrín Myjava 1975 

10. Henrich Gašparík Myjava 1344 
11. Jozef Trstenský Nové Mesto n/V. 3.021 
12. Anna Halinárová Nové Mesto n/V. 2.575 
13. Dušan Bublavý Nové Mesto n/V. 2.430 
14. Juraj Gavač Nové Mesto n/V. 1.850 
15. Noman Ehsan Nové Mesto n/V. 1.689 
16. Jozef Boţik Partizánske 3.818 
17. Iveta Randziaková Partizánske 2.959 
18. Slavka Súľovská Partizánske 2.172 
19. Mária Janíková Partizánske 2.090 
20. Karol Janas P. Bystrica 2.160 
21. Táňa Kňaţková P. Bystrica 1.924 
22. Viera Zboranová  P. Bystrica 1.754 
23. Pavol Jurčík P. Bystrica 1.491   
24. Miroslav Adame P. Bystrica 1.479 
25. Katarína Macháčková Prievidza 5.258 



 144 

26. Ján Cipov Prievidza 4.613 
27. Štefan Gaman Prievidza 4.208 
28. Vojtech Čičmanec Prievidza 3.954 
29. Jozef Stopka Prievidza 3.656 
30. František Tám Prievidza 3.621 
31. Ladislav Gerlich Prievidza 3.480 
32. Štefan Mjartan Prievidza 3.472 
33. Eleonóra Porubcová Prievidza 3.431 
34. Milan Dérer Prievidza 3.387 
35. Miloš Pagáč Púchov 2.345 
36. Milan Panáček Púchov 2.132 
37. Ľuboš Savara Púchov 2.072 
38. Marián Kvasnička Trenčín 4.711 
39. Milan Berec Trenčín 4.408 
40. Ján Kanaba Trenčín 4.392 
41. Jozef Habánik Trenčín 3.972 
42. Anna Vitteková Trenčín 3.955 
43. Ladislav Pavlík Trenčín 3.694 
44. Ján Krátky  Trenčín 3.207 
45. Pavol Krištof Trenčín 3.182 

Vlastné poznámky 
 
Doterajší predseda Tren-

čianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Se-
dláček, MPH bol v druhom 
kole regionálnych volieb 
dňa 21. novembra 2009 
znovu zvolený za tren-
čianskeho ţupana. Získal 
45.613 platných hlasov - 
59,08 %, kým jeho protikandidát Mgr. Martin Fedor len 
31.588 hlasov - 40,91 %. Celkovo sa v Trenčianskom kraji na 
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druhom kole volieb zúčastnilo 15.777 oprávnených voličov. 
Medzi prvými staronovému predsedovi gratuloval predseda 
Krajskej volebnej komisie Ing. Jaroslav Aštary. Na centrále 
u Pavla Sedláčka sa po zverejnení výsledkov rozlievalo 
šampanské. Ten sa poďakoval všetkým tým, ktorí išli voliť 
a nenaplnili tak katastrofálne prognózy volebnej účasti. 
Zopakoval priority, s ktorými išiel do volieb a pripomenul, ţe 
je presvedčený, ţe o štyri roky bude Trenčiansky samo-

správny kraj na tom 
ešte lepšie. Ako pove-
dal krajský predseda 
Hnutia za demokra-
tické Slovensko Ing. 
Milan Rehák, „my 
sme predpokladali, ţe 
Sedláček zvíťazí uţ v 
prvom kole. Výsledky 
jednoznačne ukázali 
koalícia Hnutia za 

demokratické Slovensko a Smer má v Trenčianskom kraji 
dostatočnú silu. Krajská predsedníčka Smeru Ing. Magda 
Košútová to povaţuje za víťazstvo Smeru v regióne, pretoţe 
podľa nej bolo ťaţké poraziť opozičného kandidáta. Podľa 
vyjadrenia MUDr. Pavla Sedláčka, MPH svoju kampaň sa 
snaţil robiť pozitívne, pretoţe sám je pozitívny človek, preto 
ho mrzia niektoré šírené negatívne informácie.  

Na otázku, čo by odkázal svojmu protivníkovi Mgr. Mar-
tinovi Fedoovi neodpovedal. Atmosféra bola pokojná, nálada 
v centrále nasvedčovala tomu, ţe výsledky volieb viac menej 
očakávali. Veľké oslavy sa krátko po zverejnení výsledkov 
nekonali, ako povedal Sedláček, ani ich neplánujú. „Som po 
tých dvoch týţdňoch veľmi unavený.“ 
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Atmosféra v trenčianskej centrále Slovenskej demokratickej 
a kresťanskej únie u porazeného Mgr. Martina Fedora bola 
dokonca veselšia neţ 
u MUDr. Pavla Sedláčka, 
MPH. Mgr. Martin Fedor sa 
poďakoval voličom a pove-
dal, ţe je rád, ţe sa našlo toľ-
ko ľudí, ktorí mu dali hlas. 
Pripomenul, ţe pred ôsmimi 
rokmi by to nebolo moţné, 
aby získali takýto výsledok. 
„Budeme sa snaţiť viac ukazovať, ţe existujú aj iné formy 
vládnutia na regionálnej úrovni.“ Fedor zablahoţelal Se-
dláčkovi k víťazstvu, kritizoval však pasivitu doterajšieho 
predsedu a neverí, ţe by sa v priebehu štyroch rokov niečo v 
kraji zmenilo. 

Vlastné poznámky 
 
V Trenčíne v sobotu 21. novembra 2009 rokoval tretí snem 

strany Most-Híd, na ktorom hlavnými bodmi programu roko-
vania bolo zhodnotenie prvého kola volieb do vyšších územ-
ných celkov a voľba nového, v poradí uţ štvrtého podpred-
sedu. Snem zvolil do tejto funkcie Ivana Švejnu, čím strana 
Most-Híd touto voľbou má štyroch podpredsedov Editu 
Pfundtnerovú, Zsolta Simona a Rudolfa Chmela. 

www.sme.sk 21.11.2009 
 

Dňa 24. novembra 2009 Trenčianska nadácia informovala 
zástupcov médií o piatom ročníku projektu Otvor srdce daruj 
knihu. Ako povedala koordinátorka tohto projektu Danka 
Adamusová z Trenčianskej nadácie, ţe táto akcia patrí 
neodmysliteľne uţ päť rokov k predvianočnému Trenčínu. 
Táto akcia sa po prvýkrát objavila pred Vianočnými sviatkami 
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v roku 2005, keď sa oslovili Trenčania a návštevníci mesta, 
aby v spolupracujúcich štyroch kníhkupectvách zakúpili det-
ské knihy a takto potešili deti z trenčianskych rodín nachá-
dzajúcich sa dočasne či dlhodobo v sociálnej núdzi.  

Tých, ktorí chceli vyplniť detské vianočné ţelania, bolo 
naozaj veľa, oveľa viac, ako vystavených kniţiek. V tom roku 
sa spoločne obdarovalo päťdesiat detí. Odvtedy, za štyri roky, 
neznámi darcovia urobili šťastnými 762 malých čitateľov.  

Najviac kníh, aţ 270 sa darovalo v treťom ročníku projektu. 
Danka Adamusová poznamenala, ţe „oslovili sa všetky mater-
ské a základné školy v meste, aby vytipovali rodiny, ktorých 
ţijú deti a túţia po peknej knihe, ale rodičia im ju nemôţu 
kúpiť. Z troch školských zariadení prišla potešujúcu odpoveď, 
ţe tento rok nemajú deti, ktoré potrebujú takúto pomoc.“  

V tomto roku sa do projektu zapojilo sedem materských 
a desať základných škôl a po prvý raz aj deti z Detského 
domova pre maloletých bez sprievodu z Horného Orechového, 
ktoré navštevujú Základnú školu na Veľkomoravskej ulici.  

V tomto roku je prichystaných 202 kníh pre 202 detí, ktoré 
čakajú na pultoch v štyroch kníhkupectiev - Gandalsf knihy 
v Zábavno-obchodnom centra Max, Panta Rei v DV Centre 
a NC Laugaricio a predajni Knihy Modul na Mierovom 
námestí, kde môţu darcovia kúpiť knihu pre dieťa, ktoré by si 
ju inak pod stromčekom nenašlo. Kaţdá kniha bude označená 
menom dieťaťa. 

www.sme.sk 24.11.2009 
Pomocná evidencia 881/1/09 
 
Mimoriadne mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na svojom 

rokovaní dňa 24. novembra 2009 odsúhlasilo predaj dvoch 
domov na historickom Mierovom námestí. Budovu na Miero-
vom námestí číslo 16 na základe verejnej súťaţe získala spo-
ločnosť Herbaria za 285 500 eur, ktorá bola jediným záu-
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jemcom. Minimálnu cenu stanovenú mestom prekročila 
o 22.500 eur. 

Podnikateľ Vladislav Pavlikovský s manţelkou zase v 
druhom tendri sumou 600 tisíc eur predstihli dvoch ďalších 
súťaţiacich a získali budovu na Mierovom námestí so 

súpisným číslom 22. Ďalší 
dvaja uchádzači boli ochotní 
dať 500 tisíc, resp. 240660 
eur. Obaja noví vlastníci sa 
budú musieť vyrovnať so sú-
časnými nájomníkmi.  

Mierové námestie ako naj-
staršia časť Trenčína je 

Mestskou pamiatkovou rezerváciou a oba domy sú v zozname 
kultúrnych pamiatok. Preto pred samotným odpredajom Mesto 
Trenčín oslovilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky či 
nevyuţije svoje predkupné právo. Keďţe ho rezort kultúry 
nevyuţil a tak mestskí poslanci mohli predaj schváliť.  

Podľa vyjadrenia primátora Ing. Branislava Cellera, “sú to 
objekty, ktoré mesto nepotrebuje, len generujú náklady. Aké 
majú noví majitelia s objektmi zámery po odkúpení, nebolo 
predmetom diskusie. Bola to klasická súťaţ, kde rozhodovala 
najvyššia suma.” 

V budove, ktorú odkúpil Vladislav Pavlikovský, sídli 
miestna regionálna televízia a mestská galéria. Televízia má 
dlhodobú nájomnú zmluvu s 
mestom, jej práva a povin-
nosti preberá nový vlastník. 
Galéria bude však musieť 
priestor v polovici roka 2010 
uvoľniť. Uvaţuje sa o pres-
ťahovaní galérie do nevyu-
ţívanej synagógy, ktorá bola 
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v minulosti sporadicky vyuţívaná na výstavy. Mesto preto 
vedie rokovania so ţidovskou obcou o nutných prácach na 
synagóge, aby sa stala dôstojným výstavným priestorom.  

„Vlastník je pripravený do objektu investovať a my máme 
tieţ svoje predstavy. Veď v minulosti mesto pomáhalo pri 
oprave podobne významných pamiatok, ako je farský alebo 
evanjelický kostol. Rozsah pomoci bude potvrdený aţ pri 
schválení rozpočtu na budúci rok,” povedal primátor Ing. 
Branislav Celler.  

Opozičnému poslancovi JUDr. Jánovi Kanabovi sa nepá-
čilo, ţe mesto sa zbavuje svojho majetku a ani to, ţe samo-
správa by mala investovať do synagógy, ktorá nie je jej 
vlastníctvom. 

www.sme.sk 25.11.2009 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo dňa 24. no-

vembra 2009 na mimoriadnom zasadnutí  doplnenie zásobníka 
projektov pre čerpanie z eurofondov o tri projekty. Dôvodom 
neplánovaného stretnutia poslancov bol termín na predkla-
danie projektov, ktorý vyprší 27. novembra 2009. 

Mestskí poslanci schválili tieto projekty : 
1. obnova funkcionalistickej budovy bývalého kina Hviezda, 

ktorú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dňa 18. 
novembra 2009 zapísalo do zoznamu  národných kultúrnych 
pamiatok.  Projekt obnovy za pribliţne 2,5 miliónov eur po-
číta s komplexnou rekonštrukciou vrátane prestavby vnú-
torných priestorov. 

2. projekt elektronizácie sluţieb krajského mesta Trenčín. 
3. projekt obnovy potenciálu lesného hospodárstva v mest-

ských lesoch Trenčín rekonštrukciou protipoţiarnej lesnej 
cesty v katastrálnom území Soblahov a Mníchova Lehota. 
V prípade úspešnosti projektov, Mesto Trenčín bude finan-

covať 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
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Vlastné poznámky 
 
Nemecký majiteľ stanu, ktorý sa v lete zrútil na Pohode v 

Trenčíne, má organizátorom festivalu zaplatiť 6.639 eur. 
Platobný rozkaz voči spoločnosti Landauer – Weihnacht-
scircus GmbH vydal Okresný súd v Trenčíne 29. novembra 
2009. Informoval o tom hovorca Krajského súdu v Trenčíne 
Roman Tarabus. Agentúra Pohoda ţalobu o náhradu škody 
podala po rozhodnutí súdu o zadrţaní stanu, ktorého pád si 
vyţiadal napokon dve obete a desiatky ťaţko a ľahko zra-
nených účastníkov najväčšieho slovenského hudobného fes-
tivalu. 

„Platobný rozkaz nie je právoplatný. Ţalovaný podal včas 
odpor s odôvodnením vo veci samej, preto súd zrušil platobný 
rozkaz v plnom rozsahu a nariadi pojednávanie,” doplnil 
hovorca Krajského súdu Roman Tarabus.  

www.sme.sk 30.11.2009  
 

Od nového roka 2010 uţ nebude Kancelária verejného 
ochrancu práv Slovenskej republiky poskytovať v priestoroch 
Mestského úradu v Trenčíne svoje sluţby. Primátorovi Mesta 
Trenčín to oznámil verejný ochranca práv JUDr. Pavel 
Kandráč. V liste túto skutočnosť zdôvodňuje zníţením roz-
počtovaných finančných prostriedkov na rok 2010 na činnosť 
Kancelárie verejného ochrancu práv, ktoré rieši zníţením poč-
tu regionálnych kancelárií. A okrem toho ovplyvnená zníţe-
ním záujmu o jeho sluţby. 

Na druhej strane ponúka pozvania na príleţitostné stretnutia 
či besedy o ochrane základných práv a slobôd s občanmi 
mesta Trenčín, prípadne s vybranými skupinami obyvateľov 
Trenčína ako napríklad so seniormi v domovoch sociálnych 
sluţieb a domovoch dôchodcov, so ţiakmi základných a stred-
ných škôl. Verejný ochranca práv sa zaviazal informovať 
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o ďalších moţnostiach osobného stretnutia s ním v súvislosti 
s podnetmi proti konaniu, rozhodovaniu a nečinnosti orgánov 
verejnej správy. 

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 3. a 4. decembra 
2009 sa uskutočnilo v Bystrič-
ke pri Martine vyhlásenie výs-
ledkov celoštátnej súťaţe Slo-
venská kronika 2009, ktorá 
bola zameraná, ako samotný 
názov hovorí o najlepšie písanú 
kroniku, o najlepšiu mono-

grafiu obce a mesta, o najlepší kultúrno-historický, informač-
ný a turistický materiál, o najlepšiu publikáciu o kultúrnom 
dedičstve, slovník nárečia, zbierku ľudovej slovesnosti, 
povesti, rozprávok a receptov. Hlav-
ným organizátorom súťaţe bola Ná-
rodná osveta s garanciou Národného 
osvetového centra s ďalšími organi-
zátormi.  

Odborná porota, ktorá vyhodnotila 
viac ako 200 súťaţných materiálov, 
udelila 48 ocenení, z nich dve mimo-
riadne ceny Ladislava Jasenáka a 35 
čestných uznaní.  

Na slávnostnom odovzdávaní oce-
není sa zúčastnilo vyše sto autorov, 
editorov, vydavateľov súťaţných materiálov, starostov obcí 
a primátorov miest. Je potešiteľné, ţe ocenenia sa ušli aj náš-
mu mestu a to : 
- v kategórii A.2 kroniky mesta Čestné uznanie získala 

Kronika mesta Trenčín písaná Jozefom Čerym; 

Mgr. Jozef Čery preberá čestné uznanie 
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- v kategórii C.1 - osobnosť kultúr-
no-historická, kultúrnoturistická 
publikácia o kultúrnom dedičstve 
mesta, obce, regiónu a kraja                
3. miesto získala publikácia „Ka-
rol Pádivý v spomienkach a do-

kumen-
toch“ od 
Mgr. Jaro-
slava Pá-
divého; 

- v kategórii D.2 zbierky ľudovej 
slovesnosti, nárečia a porekadlá 2. 
miesto získala publikácia „Ľudo-
vé piesne, spevné a tanečné 
tradície spod Bielych Karpát 1.“ 
od Ing. Jozefa Lehockého; 

- v kategórii C.1 kultúrnohistorická, kultúrno-turistická pu-
blikácia o kultúrnom dedičstve mesta, obce, regiónu 
a kraja Čestné uznanie získala publikácia Trenčiansky 
samosprávny kraj od ak. arch. Mariána Strieţenca. 

Na záver vyhodnotenia sa uskutočnil hodnotiaci a odborný 
seminár, do ktorého sa zapojilo cca 50 jeho účastníkov. 
Hlavnými témami odborného seminára spojeného s diskusiou 
účastníkov boli:  
1. Elektronické nástroje a vyuţitie elektronických informač-

ných médií a zdrojov v práci kronikára a autora monografie;  
2. Historické a národopisné pramene, hodnovernosť infor-

mátorov a materiálov, citácie zdrojov;  
3. Legislatívne problémy a moţnosti podpory rozvoja kroni-

kárstva v Slovenskej republike.  
Vlastné poznámky 
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Na poslednom tohoročnom rokovaní Mestského zastupi-
teľstva v Trenčíne dňa 17. decembra 2009 jeho poslanci 
schválili niekoľko závaţných rozhodnutí, z ktorých treba 
spomenúť  : 
- seniori starší ako 70 rokov sa od 1. marca 2010 sa budú 

autobusmi trenčianskej mestskej hromadnej dopravy voziť 
zdarma. K tomuto kroku dospeli poslanci po dlhších 
rokovaniach vedenia úradu s Radou starších a s viacerými 
trenčianskymi organizáciami dôchodcov. Vďaka úspornému 
hospodáreniu mesta sa mohla zvýhodniť táto skupina ľudí.  

- od 1. februára 2010 pohrebiská v Trenčíne uţ nebude 
spravovať Mestské hospodárstvo a správa mestských lesov, 
ale súkromná spoločnosť Pohrebníctvo Dvonč z Parti-
zánskeho. Týmto krokom by malo mesto ušetriť viac ako 
jednostotisíc eur ročne. Spoločnosť bola vybratá na základe 
verejnej súťaţe, do ktorej išla s ponukou 29-tisíc eur. Táto 
ponuka bola lákavá, pretoţe Mesto Trenčín na porovnateľné 
sluţby doposiaľ z rozpočtu vyčleňovalo cca 140-tisíc eur. 
Spoločnosti mesto vypoţičia bezodplatne domy smútku 
v Trenčíne, Opatovej a Kubre, rovnako obradné siene v Zá-
blatí a Zlatovciach. Za prenájom kancelárskych priestorov a 
chladiarenských zariadení v dome smútku na Saratovskej 
bude spoločnosť uhrádzať 1.276,16 eura ročne. Výpoţičky i 
prenájom boli uzavreté na dobu neurčitú 

- poslanci schválili kúpu pozemkov v Kubre na rozšírenie 
miestneho cintorína o 106 m2 od miestneho občana Ľu-
dovíta Štefkoviča.  

- zvýšilo základné imanie mesta Trenčín v Spoločnosti Tren-
čianske vodárne a kanalizácie o 90.746 eur, ktoré budú 
poukázané na účet spoločnosti v rokoch 2010 aţ 2012. 
Navýšenie základného imania sa vykonalo v súvislosti s pri-
pravovaným projektom intenzifikácie čistiarní odpadových 
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vôd, odkanalizovania a zásobovania pitnou vodou v Tren-
čianskom regióne. 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009, ktorým sa určili 
názvy novovzniknutých ulíc v Trenčíne : 

a) v mestskej časti stred : 
- Ulica Na  Zongorke v lokalite „Vila park“ na ceste do 

Soblahova, 
- Ulica Pod lesoparkom pri Ulici Nad tehelňou, 

b) v mestskej časti západ : 
- Ulica Kňaţské pri Malozáblatslej ulici, 
- Ulica Šafránová, Ulica Slivková pri Kasárenskej ulici 

smerom na Zlatovce 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 963/1/09 
 
V rámci svojej štvordňovej pracovnej cesty po Slovensku 

zavítala v piatok 18. decembra na Mestský úrad v Trenčíne 
zahraničná návšteva z Nemecka. V sprievode Juraja Silvána, 
synovca významného architekta, navštívili naše mesto Berlín-
ski experti Simons a Hahn, špecializujúci sa na architektúru 
a politiku ţivotného prostredia. Profesor Hahn sa uţ 35 rokov 
zaoberá urbanistickou ekológiou a prednáša v Nemecku, Dán-
sku, Japonsku a Číne. Pri tejto príleţitosti ich prijal primátor 
mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a prebral s hosťami pro-
blematiku ekologickej prestavby miest a dopad klimatických 
zmien na urbanistický rozvoj. Poukázali na zniţovanie úrovne 
oxidu uhličitého v Nemecku prostredníctvom mnohých úspeš-
ných projektov. „Práce na zmiernení klimatických zmien mu-
sia nastať v mestách. Vieme, ţe niečo treba urobiť, konkrétne 
kroky sú predmetom diskusie. Je len veľmi málo miest pra-
cujúcich na konkrétnych veciach. Treba nastoliť účinné opa-
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trenia najmä v energetike a doprave,“ zhodli sa zahraniční 
odborníci.  

Primátor Ing. Branislav 
Celler oboznámil hostí so 
situáciou v Trenčíne. Za 
absolútnu prioritu mesta 
označil riešenie dopravy, 
lebo „mnoho miest zápasí 
s následkami predošlého 
obdobia, keď sa budovalo 
prakticky bez regulácie.“ 
Zároveň poukázal na veľ-
ký prírodný potenciál mesta, ktorý v sebe ukrýva lesopark 
Brezina a rieka Váh. Na záver svojej návštevy v Trenčíne sa 
hostia presunuli do Centra rozvoja mesta, kde s vedúcou 
Útvaru architektúry a územného plánovania Mestského úradu 
Ing. arch. Adrianou Mlynčekovou diskutovali o pripravo-
vanom územnom pláne a rozvojových projektoch mesta Tren-
čín. 

Vlastné poznámky 
 

Na slávnostnom ustanovujú-
com zasadnutí sa zišli 22. de-
cembra 2009 poslanci novo-
zvoleného Zastupiteľstva Tren-
čianskeho samosprávneho kra-
ja. V jeho úvode predseda kraj-
skej volebnej komisie Ing. 

Jaroslav Aštary informoval poslancov o výsledku volieb do 
orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Staronový pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Se-
dláček, MPH potom prevzal osvedčenie o zvolení z rúk 
predsedu krajskej volebnej komisie a zloţil do jeho rúk 
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slávnostný sľub. Novozvolení poslanci potom postupne 
prevzali osvedčenia z rúk predsedu krajskej volebnej komisie 
a zloţili sľub do rúk predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja v sláv-
nostnom príhovore zdôraznil, ţe kým prvé volebné obdobie 
regionálnej samosprávy bolo transformačné, druhé konsoli-
dačné, tak toto tretie bude rozvojové. Pripravených je deväť 
projektov na opravy 
ciest v regióne, ďalšie 
projekty sú smerované 
na modernizáciu stred-
ných škôl, nemocníc, 
sociálnych i kultúrnych 
zariadení, ktoré práve v 
tomto období prejdú do 
realizačnej fázy. Vyz-
val poslancov ku kon-
štruktívnej spolupráci v prospech regiónu. K novému zastu-
piteľstvu sa potom prihovorili poslanci Národnej rasy Slo-
venskej republiky Ing. Magda Košútová, Ing. Milan Rehák 
a jediný minister z Trenčianskeho kraja vo vláde Slovenskej 
republiky, minister obrany Jaroslav Baška. Predvianočnú at-
mosféru rokovania v závere znásobili koledníci z Detského 
folklórneho súboru Radosť. Trenčiansky ţupan v závere za-
ţelal všetkým príjemné preţitie vianočných sviatkov. 

Vlastné poznámky 
 
Bohatú tohtoročnú spoluprácu medzi Trenčianskym 

samosprávnym krajom a Jednotou dôchodcov Slovenska 
symbolicky uzavrelo predvianočné stretnutie ţupana MUDr. 
Pavla Sedláčka, MPH so zástupcami krajskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska. Na slávnosti sa zúčastnil aj 

poslanec za mesto Trenčín Mgr. Ladislav Pavlík prijíma osvedčenie za poslanca 
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predseda Jednotou dôchodcov Slovenska JUDr. Kamil 
Vajnorský.  

V úvode podujatia 
predseda krajskej orga-
nizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Tren-
číne Ing. Jozef Mikloš 
zablahoţelal MUDr. Pa-
vlovi Sedláčkovi, MPH k 
opätovnému zvoleniu za 
predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. 

Pripomenul, ţe zásluhou podpory regionálnej samosprávy, 
môţe regionálna organizácia seniorov organizovať príťaţlivé 
podujatia, ktoré vyústili do nárastu členskej základne. Tren-
čianska krajská organizácia sa stala druhou najpočetnejšou v 
rámci slovenských krajov.  

Predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH označil Jednotu dô-
chodcov Slovenska za jed-
ného za najserióznejších 
partnerov regionálnej samo-
správy. Vyslovil obdiv, s 
akou energiou a zanietením 
organizujú svoje podujatia a 
teší sa aj na ich nové nápady 
a originálne akcie. Uistil 
ich, ţe aj v ďalšom funk-
čnom období môţu seniori rátať s jeho podporou. Za príkladnú 
označil spoluprácu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Jed-
noty dôchodcov Slovenska v Trenčíne aj predseda celoslo-
venskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska JUDr.  
Kamil Vajnorský.  

Vlastné poznámky 
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Od pondelka 21. do stredy 23. decembra 2009 mohli Tren-
čania a návštevníci ich mesta na Mierovom námestí obdivovať 
ţivý betlehem. Členovia skupiny historického šermu Wagus v 

spolupráci s divadlom 
Normálka predstavili 
biblické udalosti, kto-
ré v týchto dňoch os-
lavoval celý kresťan-
ský svet. „Tradícia ţi-
vých betlehemov má v 
Trenčíne uţ viac ako 
desať rokov. Pred pia-
timi či šiestimi rokmi 

sme sa s mestom dohodli na spolupráci, urobili sme scenár, 
pričom sme vyuţili existujúcu kolibu s dreveným betlehemom 
na Mierovom námestí,“ povedal šéf skupiny historického šer-
mu Wagus Ladislav Sekerka. Keďţe celé scénické stvárnenie 
biblických udalostí je podľa neho zaloţené predovšetkým na 
speváckych výkonoch, vyuţili prirodzené prepojenie Wagusu 
s divadlom Normálka a tohtoročný ţivý betlehem pripravili 
spoločne. „Niektorí členovia skupiny Wagus účinkujú aj v 
divadle Normálka, kde je niekoľko nádejných spevákov. Tí 
dobre a radi spievajú a tak sme si povedali, ţe to vyuţijeme,“ 
dodal Ladislav Sekerka. K tohoročnému betlehemu dodal, ţe 
i keď v ňom okrem ţivých postáv „účinkovali“ aj štvornohé 
domáce zvieratá – osol, barani a kozička, ktoré si pozrelo 
niekoľko stoviek Trenčanov, ale sa javila akási apatia divákov. 
Zdá sa akoby sa ani neblíţili Vianoce. 

www.sme.sk  23. 12. 2009  
 
Tohoročný Silvester bol značne poznačený finančnou krí-

zou, lebo jeho rozpočet bol značne oproti predchádzajúcim ro-
kom skresaný. Ešte hodinu pred polnocou vyhrávala z re-
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produktorov na javisku hudba a na námestí postávali len malé 
skupinky ľudí. Pred polnocou sa však priestor okolo javiska 
zaplnil. Do centra mesta prišli prevaţne mladí ľudia spred 
televíznych obrazoviek a vyšli aj slávnostne oblečení ná-
števníci z blízkych reštaurácií a barov. V rukách najmä mla-

dých ľudí nechýbali 
fľaše šampanského 
a zábavná pyrotech-
nika. Posledné mi-
núty pred polnocou 
zabávala divákov 
skupina historické-
ho šermu Wagus, 
ktorá svoje vystú-
penie zakončila 

efektnou ohňovou šou. Po odbití polnoci sa z veţe začal sypať 
svetelný vodopád a zakrátko začali vylietať farebné svetlice 
nad hradom. 

Po vlaňajšej kritike, keď ohňostroj odpaľovali zo širšieho 
centra  a svetlice zakrývali budovy v centre a nevideli ho ani 
občania v sídliskách, tak tento rok ohňostroj odpaľovali 
z Trenčianskeho hradu. Ohňostroj nevideli ani obyvatelia 
sídlisk. Tohtoročné-
mu ohňostroju však 
konkurovali malé 
ohňostroje, ktoré 
odpaľovali ľudia na 
Mierovom námestí. 
No do pol hodiny sa 
streľba upokojila 
a na rozdiel od mi-
nulých sa tento rok 
na námestí strieľalo oveľa menej. Dav mladých ľudí sa 
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zakrátko začal zabávať pri hudbe 80 – tych rokov. Po 
rozbrieţdení Mierove námestie zostávalo pokryté rozbitými 
fľašami a zostatkami pyrotechniky. 

Vlastné poznámky  
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Ekonomický ţivot 
 
Obyvatelia najväčšieho trenčianskeho sídliska Juh sa aj 

napriek kríze s plynom nemusia obávať o dodávky tepla do 
svojich bytov, pretoţe pribliţne 2800 domácností, teda dve 
tretiny sídliska, vykuruje najväčšia kotolňa v Trenčíne, ktorú 
pred niekoľkými mesiacmi upravili na spaľovanie slamy. 
Dodávateľ tepla konštatoval, ţe okrem cenovej výhodnosti 
lacného paliva sa v týchto dňoch ukazuje obrovská výhoda 
vyuţívania viacerých druhov palív. Táto kotolňa je experi-
mentom dodávateľa tepla, firmy Sluţby pre bývanie. „Je to 
technológia z Dánska, náklady na rekonštrukciu kotolne ktorej 
dosiahli 3,3 milióna euro. Jej výkon je osem MW. Ľudia na 
teple ušetria 10 aţ 15 % nákladov. Dnes sa jednoznačne uká-
zalo, ţe to má svoj ekonomický a bezpečnostný zmysel,“ uvie-
dol konateľ spoločnosti Ing. Jozef Greňo, ktorý povedal, ţe 
slama je najlacnejší druh biomasy i keď sú s ňou aj problémy, 
pretoţe sa zle prepravuje a práši sa z nej. Uviedol, ţe priamo v 
kotolni majú naskladaných vyše sto ton slamy stlačenej do 
stohov, ktorá vydrţí na dva a pol dňa kúrenia. Zásoby sú v 
hale s rozmermi pribliţne 30x10 metrov a siahajú do výšky 
viac ako päť metrov. Ročne na sídlisku spotrebujú asi deväť-
tisíc ton slamy. „Na sklade si drţíme dvojročnú zásobu slamy, 
získavame ju z okolia Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec 
nad Bebravou alebo Trnavy,“  doplnil Ing. Jozef Greňo. Lac-
nejšie teplo budú mať podľa jeho slov v celom Trenčíne, pre-
toţe firma ušetrené náklady za plyn rozpočíta na ich všetkých 
odberateľov. 

Perspektívnym zámerom spoločnosti je, aby sa so slamou 
kúrilo aj na sídlisku Sihoť, na opačnej strane mesta. Ich zámer 
na prerobenie kotolne na toto médium na Povaţskej ulici sa 
však stretol s nevôľou tamojších obyvateľov, ktorí spísali petí-
ciu. „Preto sa ţiadosti nevyhovelo, lebo, občania mali výhrady 
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voči slame. Obávali sa zvýšenej prašnosti a mnoţstva áut, 
ktoré by biomasu vozili,“ uviedol primátor Trenčína Ing. Bra-
nislav Celler. Ak by sa neduhy spojené s pálením slamy 
vyriešili, mesto podľa jeho slov nebude podobným zámerom 
brániť. K riešeniu vykurovania na Sihoti uviedol Ing. Jozef 
Greňo, ţe plánujú vyuţívať slamu zlisovanú do brikiet do tej 
miery, aby pomer pri výrobe tepla bol 70 % biomasa a 30 % 
plyn. Sprevádzkovaním upravenej kotolne na Sihoti by podľa 
neho dosiahli uţ 45 % vykurovania biomasou.  

Situácia je taká, ţe Slovensko je uţ siedmy deň bez dodá-
vok plynu z Ruska. Môţu za to spory medzi Ruskom a Ukra-
jinou o cenu plynu. Kríza sa moţno onedlho skončí. Ruský 
plynárenský koncern Gazprom poţiadal ukrajinskú energe-
tickú spoločnosť Naftogaz, aby začala pumpovať 76 miliónov 
m3 plynu denne cez ukrajinské územie. Uviedla to dnes spo-
ločnosť Naftogaz. Gazprom za normálnych podmienok dodá-
va smerom do Európy pribliţne 300 miliónov m3 plynu denne. 
Dňa 12. januára 2009 sa plyn začal hýbať o 8:00 hodine stre-
doeurópskeho času. Gazprom však o niekoľko hodín neskôr 
oznámil, ţe Ukrajina dodávky ruského plynu do Európy blo-
kuje, čo potvrdili aj experti Európskej únie, ktorí sledujú do-
dávky tranzitného plynu z Ruska cez Ukrajiny do krajín 
Európskej únie. 

Sita 14.01.2009 
 

Trenčianska samo-
správa do budúcnosti po-
číta najmä s alternatív-
nymi zdrojmi vykurova-
nia. O výhode takéhoto 
zdroja vykurovania by-
tov sa presvedčili obča-
nia počas takzv. plynovej 

spoločné dielo sa podarilo 
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krízy, keď Rusko zablokovalo tranzit plynu cez Ukrajinu pre 
nevyriešené vzájomné spory v platbách za dodaný plyn. Väč-
šina bytov na najväčšom sídlisku Juh v meste Trenčín je uţ 
dnes vykurovaná kotolňou na biomasu, konkrétne slamou, ale 
ako povedal konateľ Spoločnosti pre bývanie Ing. Jozef Gre-
ňo dňa 20. januára 2009, kedy bola po polročnej záručnej pre-
vádzke odovzdaná uţívateľovi do trvalého uţívania, plynové 
kotle zostali neodpojené, zostali ako len záloţný zdroj vyku-
rovania. Podarilo vychytať aj nedostatky v spotrebe energie 
a zníţiť hodnoty aţ o 4/5. Je to najlacnejší druh biomasy, čo sa 
odzrkadlí aj na peňaţenkách občanov, keď môţu ušetriť aţ 
133 eur (4007 Sk). So zau-
jímavou myšlienkou pre-
budovania ďalší kotolní na 
biomasu Spoločnosť uţ 
prišla dávnejšie, konkrétne 
kotolňa na Povaţskej ulici, 
kde však tento návrh obča-
nia zavrhli. Dnešná ener-
getická situácia však im 
nahráva do karát a uvaţujú aj o rekonštrukcii kotolne na ul. 
Soblahovská. Primátor Ing. Branislav Celler s obdivom si 
prezrel dispečerský pult so zariadením, no najviac bol 
prekvapený, ţe prevádzku samotnej kotolne zabezpečujú dvaja 
pracovníci. 

Vlastné poznámky 
 
Dňom 1. januára 2009 vstúpila na Slovensko nová mena 

euro, pričom obyvatelia mohli aţ do 16. ja-
nuára 2009 pouţívať aj pôvodnú slovenskú 
menu. Od prvých dní nového kalendárneho 
roka obyvatelia sa zbavovali posledných 
slovenských korunových mincí tak v obcho-

dispečerské stanovište 
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doch pri nákupoch, ako aj pri cestovaní v autobusoch. Platila 
zásada, ţe pokladníci nemali preberať bankovku vo väčšej 
hodnote ako bol štvornásobok hodnoty tovaru, alebo cestov-
ného lístku. Eurami platili občania v prvých dňoch len vý-
nimočne.  

Ak si ľudia nestihli slovenské ko-
runy zameniť do konca roka 2008, 
mohli tak urobiť hneď na Nový rok 
vo vybraných pobočkách bánk, alebo 
v prvý pracovný deň. Záujem však 
nebol veľký, v pobočkách postávalo 
len zopár ľudí. Banky ako avizovali, 
poskytovali len zmenárenskú činnosť. Získať novú menu bolo 
moţno aj nákupom za slovenské koruny, pretoţe v obchodoch 
boli povinní vydávať uţ len v eurách. 

V celku moţno konštatovať, ţe prechod Slovenska zo 
slovenskej meny na euro sa zvládol veľmi dobre a tak jednak 
vďaka tomu, ţe boli ľudia disciplinovaný pri platení nákupov 
a potom, ţe sa jej venovala dostatočná propaganda osobne aj 
v médiach. 

Vlastné poznámky 
 

Biskupickí urbárnici si, po viac ako šiestich rokoch, vybo-
jovali uznanie vlastníckych práv k pozemkom a adekvátne 
odškodnenie za ich prevod na iného vlastníka. Dovolať sa ich 
však museli aţ na Európskom súde pre ľudské práva v Štras-
burgu. Urbárska obec Trenčianske Biskupice – pozemkové 
spoločenstvo ţalovala Slovenskú republiku pre porušenie jej 
práva na pokojné uţívanie majetku, zaručeného Dohovorom o 
ochrane ľudských práv a základných slobôd. Na časti 32-
hektárovej výmery ich pozemkov začala v roku 1982 vyrastať 
záhradkárska osada Váh. Jej členovia mali záhradky spočiatku 
v nájme. V roku 1998 si záhradkári uplatnili nárok na po-
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zemky na základe zákona o uţívaní pozemkov v zriadených 
záhradkárskych osadách a vysporiadaní vlastníctva k nim. 
Záhradkári získali pozemky urbariátu. S výškou náhrady za 
pozemky neboli spokojní pôvodní vlastníci - urbárnici. Cítili 
sa byť dotknutí aj výškou nájmu, ktorá bola niţšia ako 
samotné daňové zaťaţenie v Trenčíne. Podpredseda urbariátu 
Ing. Ján Krátky to povaţuje za znevýhodnenie. Ako skon-
štatoval, celý zákon číslo 64/1997 je neslušný a v rozpore s 
ľudskými právami a slobodným nakladaním s majetkom. 

Urbárnici sa obrátili na naše súdy, prípad riešili okresný aj 
krajský súd a dostal sa aţ pred ústavný súd. Ten síce skon-
štatoval, ţe ak uţívateľ za pozemky nezaplatí určenú cenu je 
to v rozpore s ústavnou ochranou vlastníckeho práva, ale 
ostatným návrhom nevyhovel. Traja sudcovia však vyjadrili 
nesúhlasné stanovisko, v ktorom tvrdili, ţe zákonom zriadený 
nájom je protiústavný, pretoţe náhrada platená na základe 
hodnoty majetku v čase, keď záhradkári nadobudli právo 
uţívať pozemky, je neprimeraná. Nespokojní urbárnici preto 
zaţalovali Slovenskú republiku. Keďţe neuspeli u sloven-
ských súdov, rozhodli sa urbárnici zaţalovať Slovenskú repu-
bliku u Európskeho súdu pre ľudské práva. „Ţalobu som 
podával ako fyzická osoba sám za seba a kolektívnu za členov 
spoločenstva. Súd v Štrasburgu akceptoval len spoločnú ţa-
lobu,“ objasnil Ing. Ján Krátky. Ako informoval Ján Zano-
vit z tlačového odboru ministerstva spravodlivosti Slovenskej 
republiky, Európsky súd v novembri 2007 rozhodol v nepros-
pech Slovenskej republiky. Podľa rozsudku došlo k porušeniu 
práva a uznal, ţe výška nájmu, ako i náhrada za pozemky 
neboli primerané. Rozsudok nadobudol právoplatnosť v júni 
2008, teda po tom, ako bola odmietnutá ţiadosť Slovenskej 
republiky o predloţenie prípadu veľkej komore ESĽP. Štras-
burský súd napokon 27. januára 2009 priznal Urbárskej obci 
200 - tisíc eur z titulu majetkovej škody súvisiacej s prevodom 
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vlastníctva a nepriznal jej ţiadne odškodnenie v súvislosti s 
nájmom. Urbárnikom musí Slovenská republika vyplatiť                
7-tisíc eur ako odškodnenie za nemajetkovú ujmu a 12-tisíc 
eur z titulu trov konania. Na Európsky súd sa môţu obrátiť aj 
ďalší poškodení.  

Pomocná evidencia 51/1/2009 
 
V dňoch 15. aţ 18. januára 2009 sa tradičných stredo-

európskych veľtrhov GO a RegioTour 2009 v Brne mesto 
Trenčín nezúčastnilo svojou expozíciou, ako po iné roky. 
Mesto Trenčín vyslalo len dvojčlennú delegáciu, v ktorej boli 
viceprimátor Tomáš Vaňo a predseda komisie turizmu a ces-
tovného ruchu poslanec Martin Barčák. Po prehliadke veľ-
trhu poslanec Martin Barčák vyjadril niekoľko svojich 
myšlienok takto : „Mapovali sme situáciu na veľtrhu, ktorý je 
známy vysokou odbornou i laickou návštevnosťou. Na veľtrhu 
sa zúčastnili ďaleko menej výrazné a atraktívne mestá, ktoré 
sa predstavili veľmi zaujímavým a aktuálnym programom. 
Zreteľná bola najmä pozitívna reakcia návštevníkov veľtrhu 
z radov profesionálov pracujúcich v cestovnom ruchu a turiz-
me. Preto ma mrzí neúčasť mesta Trenčín, veď tu mali svoje 
stánky napríklad Senec, zdruţenia obcí na Zamagurí a ďalší. 

Musíme hľadať cestu 
predať naše krásne mesto 
aj týmto spôsobom.“ 

Veľtrhu cestovného 
ruchu sa v tomto roku 
zúčastnilo 1270 vystavo-
vateľov z 31 štátov. Naj-
významnejšou akciou 
bohatého doprovodného 
programu pre verejnosť 

bol štvordenný 12. ročník festivalu filmov, fotografií a publi-
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kácií s cestovateľskou tematikou GO Kamera 2009. Nosnou 
témou bola „Legenda Hanzelka – Zikmund“ spojená s bese-
dou a autogramiádou s Miroslavom Zikmundem.  

Info Trenčín 12.02.2009 
Pomocná evidencia 75/1/09 
 
Témou Majstrovstiev Slovenskej republiky v  make-upe pre 

rok 2009 bude „Kabaret v Paríţi 1889 – príbeh krásy a vášne“. 
Do finále postúpilo šesť súťaţiacich z devätnástich  prihláse-
ných – Dominika Furdová z Vrábľov, Katarína Gondová zo 
Zvolena, Veronika Huťková z Banskej Bystrice, Bc. Daniela 
Karabegovič zo Zvolena, Silvia Pišová z Banskej Bystrice a 
Tomáš Vida z Hostí, náhradníci Miriam Karolová z Piesku a 
Silvia Reháková zo Šale, ktoré vybrala odborná porota 
v Trenčíne dňa 17. januára 2009 v zloţení Eva Boskovičová 
(medzinárodná porotkyňa, Salón Medea, s.r.o. Bratislava), 
Zuzana Ţďárska (Glamour Slovakia, a.s. Banská Bystrica), 
Ildikó Drgoňová (VND Média, s.r.o. Bratislava) a Eva 
Zanvitová (minuloročná víťazka).  

Inšpiráciou tohoročnej tejto súťaţe bude pulzujúci nočný 
ţivot Paríţa na konci 19. storočia so svojou vlastnou paletou 
farieb – červenou ako láska a čiernou ako duša bohémskeho 
Paríţa, s leskom a ţiarou. Tieto silné farby by sa mali odráţať 
v make-upe a v celkovom vzhľade modelu. Základnými 
charakteristikami súťaţných prác má byť perfektne urobené 
obočie a riasy, zmyselné červené pery, očný tieň harmoni-
zujúci s jemne gradovanými farebnými zmenami a voľné 
pouţitie lesku a trblietok, ktoré ladí s typom modelu tak, aby 
jeho celkový štýl bol okúzľujúci a vášnivý, s drzou frivol-
nosťou. Úlohou súťaţiacich bude vytvoriť zmyselné a vášnivé 
umelecké dielo a krásu inšpirovanú tanečnicami legendárneho 
paríţskeho nočného klubu v ich atraktívnych kostýmoch a s 
ich neporovnateľným vábivým šarmom. Finále Majstrovstiev 
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Slovenskej republiky v make-upe sa uskutoční 13. marca 2009 
počas medzinárodného odborného kozmetického veľtrhu 
Beauty Forum Slovakia na výstavisku Expo Center a.s. v 
Trenčíne. Víťazka bude reprezentovať Slovenskú republiku na 
22. medzinárodných majstrovstvách v make-upe Masters´-
Award Make-up 2009 v Mníchove. 

expocenter.sk 23.02.2009 
Pomocná evidencia 98/1/09 

 
Krása a pôvab opäť dominovali na trenčianskom výsta-

visku. Od 12. do 15. marca 2009 sa na tri dni otvorili brány 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Slova-
kia, ktorý uţ sedemnástykrát organizovalo výstavisko Expo 
Center a.s. Trenčín v spolupráci s nemeckou firmou Health & 
Beauty Trade Fairs GmbH & Co. KG., drţiteľom licencie pre 
poriadanie jedenástich veľtrhov Beauty Forum v celej Európe. 
   Kozmetika, ktorej vznik sa datuje od začiatkov dejín ľud-
stva, sa menila v priebehu vekov formou i obsahom. Od 
pôvodného dekoratívneho zamerania cez primitívne „elixíry 
mladosti“ aţ po vedecky premyslenú starostlivosť o koţu a jej 
súčasti. Zrodila sa z túţby po kráse. Najnovšie trendy v 
účesovej tvorbe, líčení a nechtovom dizajne sa tento rok 
predstavili na celkovej ploche 5.850 m2 126 vystavovateľov zo 
Slovenska, Českej republiky, Poľska, Talianska a Rakúska. 
Vo svojej  histórii tak tento kozmetický veľtrh s najdlhšou tra-
díciou na Slovensku zaznamenal rekordnú obsadenú výstavnú 
plochu. Organizátorov potešila účasť nových firiem, ktoré v 
Trenčíne odprezentovali svoje značky. 
   Atraktívnosť veľtrhu Beauty Forum Slovakia je sprevádzaný 
tradične bohatým sprievodným programom. Jeho dôleţitou 
súčasťou sú pracovné stretnutia s odborníkmi z oblasti derma-
tológie, koţného lekárstva, plastickej chirurgie, vlasovej koz-
metiky – workshopy, ktorých cieľom je ponuka najnovších 
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odborných informácií, ako aj moţnosť konfrontácie názorov 
medzi odborníkmi. Novinky z oblasti kozmetiky firmy 
prezentovali v priestoroch programových centier. Uţ neodmy-
sliteľnými sprievodnými podujatiami veľtrhu boli domáce 
šampionáty v make – upe, nail designe, nail arte a v body arte.  

Témou Majstrovstiev Slovenskej republiky v  make-upe 
pre rok 2009 bol „Kabaret v Paríţi 1889 – príbeh krásy a 
vášne“. Uţ od dávna bol zdrojom inšpirácie pre umelcov 
pulzujúci nočný ţivot Paríţa na konci 19. storočia so svojou 
vlastnou paletou farieb – červenou ako láska a čiernou ako 
duša bohémskeho Paríţa s leskom a ţiarou. Úlohou súťaţia-
cich bolo vytvoriť zmyselné a vášnivé umelecké dielo a krásu 
inšpirovanú tanečnicami legendárneho paríţskeho nočného 
klubu v ich atraktívnych kostýmoch a s ich neporovnateľným 
vábivým šarmom. Základnými charakteristikami súťaţných 
prác boli perfektne pripravené obočie a riasy, zmyselné červe-
né pery, očný tieň harmonizujúci s jemne gradovanými fareb-
nými zmenami a voľné pouţitie lesku a trblietok, ktoré ladí s 
typom modelu tak, aby jeho celkový štýl bol okúzľujúci a 
vášnivý, s drzou frivolnosťou. Okrem techniky líčenia odbor-
ná porota hodnotila detailné vypracovanie očí, úst, základné 
líčenie aţ po celkový dojem. Šiestich najlepších z 21 prihláse-
ných súťaţiacich vybrala do finále majstrovstiev odborná po-
rota v predkole, ktoré sa konalo 17. januára 2009 na tren-
čianskom výstavisku. Finalistami sa stali Dominika Furdová z 
Vrábľov, Katarína Gondová zo Zvolena, Veronika Huťková z 
Banskej Bystrice, Bc. Daniela Karabegovič zo Zvolena, Silvia 
Pišová z Banskej Bystrice a Tomáš Vida z Hostí. Pre prípad 
neúčasti niektorého finalistu porota určila aj náhradníkov 
Miriamu Karolovú z Piesku a Silviu Rehákovú zo Šale.  

Odborná porota súťaţe v make-upe rozhodla o poradí 
najlepších súťaţiacich nasledovne : 
1. miesto získala   Silvia Pišová z Banskej Bystrice 
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2. miesto získala   Daniela Karabegovič zo Zvolena 
3. miesto získala  Katarína Gondová zo Zvolena 

Cenu divákov získala Daniela Karabegovič zo Zvolena. 
Víťazka postúpila na 22. medzinárodné majstrovstvá v make-
upe Masters´Award Make-up 2009 v Mníchove. 

Na úrovni Majstrovstiev Slovenskej republiky sa uţ deviaty 
raz konala súťaţ v NailArt Trophy. Táto súťaţ v Nail Art-e 
dostala nový názov „Trophy“, s ktorým prišli aj nové súťaţné 
podmienky. Súťaţný pracovný čas je stanovený na tri hodiny. 
Počas nich museli súťaţiaci nielen ozdobiť nechty na rukách 
svojich modelov, ale aj vymodelovať nechty, pričom tie neboli 
samostatne hodnotené, ale prizeralo sa na ne, ako na súčasť 
nail art-u. Jednou z nových podmienok súťaţe bolo priniesť si 
model s prírodnými nechtami. Pred začatím súťaţe mohol mať 
model upravené vlasy, vizáţ, kostým a ozdobené ruky. Ďalšou 
novinkou majstrovstiev v NailArt Trophy 2009 bola stanovená 
súťaţná téma „Africké dobrodruţstvo“. Daná téma bola veľmi 
širokospektrálna, čo sa týka nápadov, originality, kreativity, 
realizácie témy a farebnosti. Kaţdý účastník mal právo na 
vlastný výber pracovnej metódy.  
Výsledky súťaţe :  
1. miesto získala Nikolett Balogh z Komárna, 
2. miesto získala Ľubica Richnáková z Šúroviec,  

3. miesto získala Kinga Csuriová z Oborína. 

Najlepším zahraničným účastníkom sa stala Radka 
Bucharová z Rosíc, Česká republika. 

V poradí štvrtý ročník odbornej podiatrickej súťaţe 
„Beauty Foot“ o pohár veľtrhu „Beauty Forum Slovakia 
2009“ pripravila tento rok Asociácia profesionálov pre krásu a 
relaxáciu, sekcia pedikérov. Účastníkmi súťaţe boli pedikérky 
a pedikéri, ktorí sa preukázali osvedčením o odbornej spôsobi-
losti na výkon tohto povolania. Ich úlohou bolo ošetriť nohy v 
časovom limite 1,5 hodiny. Hodnotilo sa opracovanie a oše-
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trenie koţe na chodidlách, opracovanie nechtov, pričom na 
jednej nohe bolo prípustné nechty nalakovať s pouţitím zdo-
biacich materiálov a farebného laku, ako i upraviť nechty 
pomocou UV gélov. Na druhej nohe mohli byť nechty pokryté 
len vrstvou bezfarebného priehľadného laku, aby bolo moţné 
posúdiť opracovanie nechtov, koţe a koţičky. Do hodnotenia 
sa zahŕňal nielen výsledok práce, ale aj celkový dojem 
ošetrovaných nôh. 

Odborná porota 4. ročníka odbornej pediatrickej súťaţe 
„Beauty Foot Slovakia“ rozhodla o poradí takto : 

1. miesto získala Udvardyová – Liptáková Hana z Ban-
skej Bystrice, 

2. miesto získala Csehyová Ingrid z Košíc, 
3. miesto získala Dufeková Ivana z Trnavy, 

4. miesto získala Kolenkášová Gertrúda z Fiľakova, 
5. miesto získala Halamová – Vernerová Vlasta z Bratis-

lavy,  
6. miesto získala Mrázová Eva z Trnavy, 
7. miesto získala Hlavačková Beata z Banskej Bystrice, 
8. miesto získala Tomanová Katarína z Horoviec, 
9. miesto získala Kubecová Alena z Prahy, 

10. miesto získala Čerňanská Martina z Vráblov, 
11. miesto získal Malatinec Miroslav z Tomášoviec.  

Ďalšími majstrovstvami, ktoré sa konali počas veľtrhu 
Beauty Forum Slovakia boli Majstrovstvá Slovenskej repu-
bliky v Nail Designe. Súťaţ bola rozdelená na kategórie 
začiatočníci a profesionáli, ako aj na dve techniky Tip/Overlay 
(modelovanie s tipom - gél alebo akryl) a modelovanie bez 
tipu (akryl). Počas 2,5 hodinového pracovného času museli 
súťaţiaci vymodelovať nechty obidvoch rúk, pričom na pravej 
ruke boli nalakované Beauty lakom, ktorý obdrţali súťaţiaci 
pred súťaţou. Nechty museli byť technicky perfektne vypra-
cované s prihliadnutím na hodnotiace kritériá. Kaţdý účastník 
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sa musel pri prihlasovaní rozhodnúť akú techniku pouţije. 
Nebolo povolené pouţitie materiálov, ktoré spevnia prírodné 
nechty. Do súťaţe v Nail Designe sa prihlásilo 26 súťaţiacich. 
V kategórií začiatočníkov bolo prihlásených sedem účastní-
kov, ale podmienky pre súťaţ splnili len traja. V kategórií 
profesionálov sa súťaţe zúčastnilo 18 súťaţiacich. Medziná-
rodná odborná porota rozhodla nasledovne : 
A) v kategórii profesionálov  

1. miesto získala Michaela Čepcová, 
2. miesto získala Marcela Brnková, 
3. miesto získala Adriana Vargová. 

B) v kategórií začiatočníkov  
1. miesto získala Zuzana Gašparíková.  

V spolupráci s firmou Tasha Cosmetics, s.r.o. pripravili 
organizátori piaty ročník Majstrovstiev Slovenskej republi-
ky v maľovaní na telo – Body Art. Súťaţí sa vo voľnej 
disciplíne Free Art – maľovanie na telo podľa vlastného 
návrhu na tému „Safari“. Súťaţiaci si v priestoroch tren-
čianskeho výstaviska v rámci vlastnej prípravy svoj model 
predmaľovali a na móle uţ domaľovali len niektoré detaily. 
Bolo povolené pouţiť farby na telo, trblietavé tetovanie, 
make-up a doplnky (masky, škrabošky a pod.). Odborná 
porota hodnotila kreativitu nápadu a pouţitých doplnkov, 
precíznosť prevedenia a čistotu maľby, osobné nasadenie, 
obtiaţnosť vybraného nápadu, celkový dojem (tvár, vlasy, 
telo, doplnky). Do súťaţe „Body Art 2009“ sa prihlásilo desať 
súťaţiacich, z ktorých odborná porota ocenila nasledovne : 
1.  miesto získala Andrea Jacková z Piešťan s modelom 

„Lovkyňa“, 
2.  miesto získala Lívia Boliešiková z Bojníc s modelom 

„Dvoj pohľad“, 
3.  miesto získala Sylvia Kocandová s modelom „Africké 

tajomstvo“, 
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3.  miesto získala Stanislava Šovčíková z Prievidze za model 
„Pštros“. 

Víťazka postúpila na Otvorené majstrovstvá Českej 
republiky 2009 v Prahe. 

expocentrum.sk 17.01.2009 
 

Kaţdým rokom na Slo-
vensku vyhodnocujú viace-
ré profésie svoje aktivity za 
uplynulé ročné obdobie. Aj 
12. marca 2009 v Trenčíne 
Zväz hotelov a reštaurácií 
Slovenskej republiky uply-
nulý rok 2008 hodnotilo 47 
hotelierov, aby tomu naj-
lepšiemu udelil cenu „Ho-

telier roka“. Ing. Zuzana Šedivá, viceprezidentka Zväzu 
hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky o priebehu súťaţe 
povedala, ţe do uţšieho výberu sa dostalo 10 hotelierov, pre 
ktorých bol pripravený formulár, hovoriaci o výkonoch na 
izbu a stoličku (v reštaurácií či bare), o poctivosti, o prie-
mernej mzde v hoteli, o dobrom mene na trhu, o pozitívnom 
medziročnom raste trţieb, o priemernej cene za izbu a o 
zelenom programe v hoteli. Víťazom súťaţe za rok 2008 sa 
stal riaditeľ štvorhviezdičkového hotela Magnus v Trenčíne 
Jozef Bystrický, ktorý si víťazný pohár prevzal na galavečeri 
v hoteli Tatra v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
 
Do Kultúrneho domu na Medňanského ulici v lokalite 

mestskej časti Trenčín – západ do Istebníka sa opäť vráti 
ţivot. Budova postavená v štyridsiatom druhom roku minu-
lého storočia od svojho začiatku ako škola a kultúrny dom. Aţ 

Jozef Bystrický v pravo 
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do 1978 minulého storočia školu bola filiálkou Základnej ško-
ly na Veľkomoravskej ulici a navštevovali ju deti 1. 4. ročníka 
základnej školy. Neskôr, keď poklesli počty ţiakov na Zámos-
tí, Mestský národný výbor v Trenčíne rozhodol zrekon-
štruovať trakt školy v prospech materskej školy, ktorú vyko-
nala stavebná skupina Jednotného roľníckeho druţstva Tren-
čín – Zámostie v náklade jeden milión Sk. Pri tejto príleţitosti 
sa vykonala aj rekonštrukcia sociálnych zariadení, maľovanie 
interiéru, úprava fasády kultúrneho domu. Kultúrny dom bol 
vyuţívaný na kinopredstavenia, verejné zhromaţdenia obča-
nov a klubovú činnosť dôchodcov a mládeţe. V polovici 
deväťdesiatich rokov Mesto Trenčín objekt kultúrneho domu 
prenajalo súkromnej osobe, ktorá vykonala nešetrné zásahy 
v interiéroch objektu a zmenila totálne všeobecné poslanie 
kultúrneho domu na nočný bar. Časté bitky a rôzne neprístoj-
nosti v okolí kultúrneho domu mali za následok zrušenie 
nájmu. Následne potom uţ nebola chuť ani sila, aby kultúrny 
dom slúţil svojmu pôvodnému spoločenskému poslaniu mest-
skej časti.  

Občania tejto mestskej časti sa nechceli uspokojiť s týmto 
stavom, a preto neustále apelovali nápravu u výboru mestskej 
časti západ, A stalo sa, ţe ten zabezpečil prostredníctvom 
príslušných mestských orgánov projektovú dokumentáciu a 
v jarných mesiacoch roku 2009 sa začne prvá etapa rekon-
štrukcie, do ktorej investuje Mesto Trenčín 165 969 eur (5 mi-
liónov Sk). K celej problematike povedal zástupca primátora 
a poslanec mestskej časti Západ Tomáš Vaňo, ţe „bolo by 
veľkou škodou, keď by budova ďalej chátrala a zostala nevyu-
ţitá. Chceme z nej urobiť miesto, kde sa môţu občania stretá-
vať a ktoré im bude slúţiť na rôzne spoločenské aktivity. Na 
vyuţitie kultúrneho domu po rekonštrukciu má Mesto Trenčín 
jasné predstavy. Na prízemí bude sídliť Mestská polícia 
Trenčín – Zámostie, ktorá teraz sídli v prenajatých priestoroch 



 175 

na Kvetnej ulici a tieţ Klub dôchodcov Istebník, ktorý sa sem 
presťahuje z budovy Dobrovoľného hasičského zboru. V bu-
dove nebudú chýbať klubové priestory, ktoré sú určené na 
rôzne kultúrno-spoločenské akcie a vyuţívať ich budú aj 
niektoré organizácie tejto mestskej časti. Ďalšie priestory sú 
vyhradené aj na rôzne iné aktivity, či to uţ bude tanečná škola 
alebo aerobik. V budove bude miesto aj pre záujemcov, ktorí 
chcú poskytovať sluţby občanom ako lekáreň a podobne. So 
stavebnými prácami pri rekonštrukcii kultúrneho domu by sa 
malo začať uţ v apríli a na jeseň by mala byť časť na prízemí 
aj zrekonštruovaná. V rámci rekonštrukcie sa budú riešiť aj 
otázku parkovacích miest pri kultúrnom dome,“ dodal Tomáš 
Vaňo. 

www.trencin.sk 
 
V neskoré popoludnie dňa 2. apríla 2009 sa v Nákupnom 

centre Laugaricio stretli novinári, aby od zástupcov investora 
sa dozvedeli základné informácie o výstavbe práve ukonče-
ného centra. Potom vo večerných hodinách začali prichádzať 
pozvaní hostia, aby sa zúčastnili na slávnostnom odovzdaní 
nákupného centra do uţívania verejnosti.  

No ale vráťme sa k priebehu tlačovej konferencie, kde o 
úlohu moderátora sa 
pokúsila Katarína 
Lindberg, ktorá pred-
stavila prítomných 
zástupcov investora 
a zástupcov architek-
tov a potom v hlav-
ných rysoch informo-
vala o práve dokonče-
nej investícii, ţe : 
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- náklady investície dosiahli výšku viac ako 33 miliónov 
euro, 

- investícia priniesla v regióne 800 nových pracovných miest, 
- investícia má predajnú plochu 26 - tisíc m2, v ktorej sa 

etablovalo 133 prevádzok, 
- výstavba trvala jedenásť mesiacov,  
- v súčasnosti bola odovzdaná do uţívania prvá etapa nákup-

ného centra, ktorá by sa mala v najbliţších rozrastať. Zrej-
me však pod vplyvom hospodárskej krízy sa jeho  rozširo-
vanie výstavby spomalí. Po dokončenej dostavbe sa Lau-
garício s plochou vyše 60 tisícami m2 stane druhým najväč-
ším obchodným centrom na Slovensku.  
Zástupca spoluinvestora Lukáš Schirl uviedol, ţe centrum 

má nadregionálny charakter a sieťou predajcov je zamerané 
najmä na módu” Ako povedal, mestu Trenčín chcú prinavrátiť 
pomenovanie mesto módy, o ktoré prišlo po zatvorení miest-
nych textilných podnikov a po zrušení tradičného veľtrhu 
Trenčín mesto módy. Podľa neho sa v Nákupnom centre 
Laugaricio etablovali značky, ktoré boli doposiaľ iba v Bra-
tislave. Napriek vzniku viacerých obchodných centier v Tren-
číne, nemali problém získať nájomcov 

Jeden z architektov centra Jiří Střitecký uviedol, ţe Lau-
garicio je vzhľa-
dom na podobné 
centrá na okraji 
miest projektované 
nadštandardne. 
“Nákupné cen-
trum treba zakopať 
pod zem,” komen-
toval svoj názor na 
projekt. Aj preto 
časom časť fasády 

fragmenty nálezov  
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sa nechá zarásť zeleňou. 
Tomáš Kadeřábek pripomenul uţ známe skutočnosti, ţe 

pod nákupným centrom sa pri výkopových prácach našlo naj-
väčšie slovenské pohrebisko z vyše 2 100 hrobmi z doby bron-
zovej. Urny boli zakopané niekoľko desiatok centimetrov pod 
zemou, v priemere mali asi 40 centimetrov. Vyzdvihol v tomto 
smere veľmi dobrú spoluprácu s Archeologickým ústavom 
v Nitre. Nálezisko v centre pripomína malá expozícia situova-
ná pod presklenenou podlahou vstupnej haly nákupného cen-
tra.  

Na záver zástupcovia investora zvýraznili mimoriadne klad-
ný prístup orgánov Mesta Trenčín pod vedením primátora  
Ing. Branislava Cellera, ktoré vytvárali optimálne podmienky 
na priebeh výstavby nákupného centra. 

Vlastné poznámky 
 
Novootvorené obchodné centrum Laugaricio dňa 4. apríla 

2009 otvorilo svoje brány slávnostným prestrihnutím stuhy. 
Kaţdý návštevník v ňom nájde všetko, čo doteraz v Trenčian-
skom kraji postrádal. Laugaricio prinieslo na ploche 26.000 
m2 aţ 133 prevádzok, ktorých návštevu jednoducho nemoţno 
neobísť. Pri jeho prehliadke v centre Laugaricia bol umiest-

nený atraktívny mix 
známych a zvučných 
módnych značiek 
štýlového oblečenia, 
doplnkov a topánok, 
ako Reserved, 
Marks & Spencer, 
C&A, S. Oliver, 
Promod, Orsay, 
New Yorker či Le-

vis, ktoré doplnil široký výber športových obchodov. Okrem 
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monobrandových predajní Adidas a Nike sa v komplexe na-
chádzali aj obľúbené značkové športové predajne Intersport, 
A3 Sport, alebo Alpine Pro,  ponúkajúce športové potreby 
a oblečenie svetoznámych značiek. Ţeny milujúce topánky si 
v obchodnom centre Laugaricio takisto prídu na svoje, pretoţe 
okrem obľúbených a cenovo dostupných predajcov ako Hu-
manic sa v komplexe nachádzajú aj značkové predajne, ponú-
kajúce štýlovú obuv na kaţdú príleţitosť pre celú rodinu. 
Kaţdého upútalo obľúbené kníhkupectvo Panta Rhei s 
bohatou ponukou kniţných diel, s ktorým uţ Trenčania majú 
skúsenosti v DV Centrum na Legionárskej ulici. Pestrý mix 
obchodíkov dopĺňa predajňa Amazon so sortimentom pre 
domácich miláčikov, predajňa Alltoys s hračkami pre malé 
ratolesti, parfuméria Fann a vychytená biţutéria Spleen 
a obľúbená značka Swarovski. Pobočku tu zriadili aj finančné 
domy Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, stávková kance-
lária Niké, DM drogérie market a lekáreň. Na ploche 2.740 
m2 si určite občan vyberie zo širokej ponuky potravín super-
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marketu Terno od COOP Jednota. Otváracia doba super-
marketu bola stanovená v čase od 9,00 do 21,00 hodiny denne.  

Vlastné poznámky 
 
Okrem skvelých nákupných moţností ponúklo Laugaricio 

relax, oddych a zábavu pre celú rodinu. Pohodu s rodinou a 
priateľmi zabezpečí päť príjemných a útulných kaviarní, v 
ktorých si môţe kaţdý návštevník v kľude vychutnať svoje 
espresso či obľúbený zákusok. Po nákupoch iste kaţdému 
dobre padne posilniť sa v rýchlych občerstveniach Subway či 
Panda, poprípade zájsť do pizzerie na prvom poschodí, ktorá 
ponúka širokú škálu talianskych špecialít. Obchodné centrum 
Laugaricio sa zameria aj na módu a zábavu, ktorú Trenčín po 
zrušení výstavy Trenčín mesto módy začal postrádať. Lauga-
ricio tým vracia Trenčínu status mesta módy.  

Vlastné poznámky 
 
Na stavbe bytového domu na Liptovskej ulici na sídlisku 

Juh sa v utorok predpoludním 31. marca 2009 zosunula do 
výkopu zemina. V jame boli v tom čase dvaja robotníci, jeden 
stihol ujsť a na druhého zasypala zemina. Muţa museli prísť 
vyprostiť hasiči. Bol po pás zavalený ťaţkou ílovitou a rozmo-
čenou zeminou. Ako uviedol veliteľ zásahu Pavol Rapant, 
„okolo muţa sme museli najskôr uvoľniť zeminu a vyslobodiť 
ho. Počas zásahu bol pri vedomí a spolupracoval.“ Pri jame 
hlbokej asi dva metre bol pripravený aj bager, muţa však 
dostali zo zovretia hliny hasiči s pomocou lopát a krompáčov. 
Na nosítkach ho pretransportovali do sanitky. Podľa hasičov 
ţiadne viditeľné známky zranenia nemal, zo staveniska ho 
však odviezla sanitka do nemocnice na pozorovanie.  

www.sme 01.04.2009 
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Textilná spoločnosť Merina v Trenčíne po viac ako sto dva 
rokoch končí s výrobou. Dôvodom je dlhodobý útlm textil-
ného priemyslu a hospodárska kríza. O tejto skutočnosti mé-
diám poskytol informáciu riaditeľ spoločnosti Miroslav Ma-
jerník, ţe výroba v Merine v mesiaci apríl 2009 skončí. 
„Všetci zamestnanci sú v súčasnosti vo výpovednej lehote. 
V Merine ostane pracovať maximálne dvanásť zamestnancov. 
Tí sa budú venovať predaju zásob a strojného vybavenia, nes-
kôr prenájmu voľných priestorov spoločnosti.“   

V Merine prepúšťali zamestnancov postupne. Najprv zasta-
vili výrobu priadzí. V novembri a decembri minulého roka 

2008 odišlo takmer 
dvesto ľudí, na kon-
ci marca roka 2009 
ďalších deväťdesiat. 
Predsedníčka odbo-
rov Renáta Gom-
bošová povedala, ţe 
zamestnávateľ si pl-
ní voči zamestnan-
com všetky záväzky 

v zmysle zákona. „Ľudia sú samozrejme zo straty práce smut-
ní, nedá sa však nič robiť. Niektorí uţ majú novú prácu, väč-
šina sa zaevidovala na úrade práce.“ Ako dodala, vzhľadom 
k úzkej špecializácii na výrobu textilu a vyššiemu veku to 
budú mať ťaţké. Trenčiansky úrad práce momentálne eviduje 
52 voľných pracovných miest. Najviac potrebujú zváračov 
a predavačky. Čo povedať na záver ? Merina patrila medzi 
najväčších textilných výrobcov na Slovensku. Zameriavala sa 
na výrobu vlnených a zmesových priadzí a tkanín. Posledné 
roky mala ekonomické problémy a minulý rok 2008 hospo-
dárila v strate. Z nevyuţitej časti svojho areálu vytvorila 
priemyselný park, ktorý prenajímal nájomcom na kancelárske, 
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skladové a výrobné priestory. Pred dvomi rokmi ukončila 
výrobu aj Ozeta Trenčín s viac ako 700 zamestnancami. Tá 
existovala takmer šesťdesiat rokov. Obe spoločnosti stáli 
v roku 1963 pri zrode najstaršieho výstavníckeho podujatia na 
Slovensku s názvom „Trenčín mesto módy“. Jeho terajší orga-
nizátor však vlani oznámil, ţe výstavu uţ nebude organizovať. 
Dôvodom sa stala recesia v textilnom a odevnom priemysle 
nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, ako i vý-
razný úbytok slovenských výrobcov, ich zánik alebo rozpad na 
malé celky. „Táto nová štruktúra nemá záujem a prostriedky 
prezentovať sa na tradičných výstavách textilu a odievania,“ 
vyjadril sa riaditeľ Expo Centrum a.s. Trenčín Ing. Emil 
Dobiáš. 

Sme 20.04.2009 
 
Dňa 29. a 30. apríla 2009 sa na výstavisku Expo Center a.s. 

v Trenčíne konal 5. ročník medzinárodnej zdravotníckej a far-
maceutickej výstavy Medipharm. V šiestich pavilónoch sa na 
celkovej ploche 930 m2 sa predstavilo 54 vystavovateľov zo 
Slovenska a Českej republiky, ktorí vo svojich expozíciách 
prezentovali diagnostické a terapeutické prístroje a zariadenia, 
laboratórnu techniku, stomatologické nástroje a materiály, vy-
bavenie zdravotníckych zariadení a svoje zastúpenie mali aj 
farmaceutické firmy. Atraktívnosť výstavy Medipharm umoc-
nila prítomnosť všetkých najvýznamnejších komôr a asociácií 
v úlohe odborných garantov, ako Asociácia nemocníc Sloven-
ska, Asociácia fakultných nemocníc, Slovenská komora labo-
rantov, asistentov a technikov, Lekárska fakulta univerzity 
Komenského, Asociácia súkromných lekárov Slovenskej repu-
bliky, Slovenská lekárnická komora, Slovenská lekárska spo-
ločnosť, Slovenská epidemiologická a vakcinačná spoločnosť 
Slovenskej lekárskej spoločnosti, Regionálna slovenská lekár-
ska komora so sídlom v Trenčíne, Regionálna komora zub-
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ných lekárov Trenčín,  Regionálny úrad verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky, Trenčianska stomatologická aka-
démia sústavného vzdelávania. Vďaka ich odbornej spolupráci 
je aj tento rok pripravený kvalitný odborný sprievodný pro-
gram, ktorý priniesol účastníkom nielen nové a zaujímavé 
poznatky, ale aj moţnosti pre získanie predpísaných vzdelá-
vacích kreditov. 

Počas výstavy sa konal 7. ročník celoštátnej odbornej kon-
ferencie, organizovanú Slovenskou komorou laborantov, asis-
tentov a technikov v spolupráci  so Slovenskou komorou fy-
zioterapeutov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slo-
venskej republiky organizoval konferenciu pod názvom “Che-
mické faktory a ochrana zdravia“. Regionálna slovenská le-
kárska komora Trenčín organizovala pre súkromných lekárov 
školenie o radiačnej ochrane. Asociácia nemocníc Slovenska 
organizovala zasadnutie svojich členov, ktorého sa zúčastnilo 
pribliţne 50 riaditeľov nemocníc z celého Slovenska. Dôleţité 
bolo stretnutie vrchných a staničných sestier, ktoré tieţ výz-
namnou mierou rozhodujú o nákupe zdravotníckeho materiálu. 
Vzdelávací odborný seminár pod názvom „Otázky výmeny 
zdravotníckej prístrojovej techniky a pomôcok obsahujúcich 
ortuť“ odprezentovala Lekárska fakulta Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripravila stretnutie deka-
nov zdravotníckych a ošetrovateľských fakúlt slovenských vy-
sokých škôl s ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Vlastné poznámky 
 
„Finančné prostriedky na druhý trenčiansky most cez Váh 

by mohli byť schválené do dvoch mesiacov, stavať by sa mo-
hlo začať uţ tento rok. Projekt je pripravený a v najbliţšej do-
be by ho mala posúdiť Európska únia,“ povedal František 
Faktor zo Slovenskej správy ciest v Ţiline s pôsobnosťou aj 
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pre Trenčín. Vo svojom stanovisku pokračoval, keď povedal, 
ţe „zámer doteraz posudzoval poradca ministerstva pre ţia-
dosti o eurofondy v oblasti dopravy spoločnosť Juspers. Všet-
ky otázniky sa podarilo doriešiť na poslednom stretnutí a do 
troch týţdňov by ţiadosť mala prebrať táto spoločnosť. Ďalšie 
stretnutie by malo byť uţ len formálne, kde si podáme ruky 
a pošleme ţiadosť do Bruselu.“ Predpokladá, ţe projekt v reál-
nom čase asi o mesiac by mohol odísť na schválenie a ďalšie 
schvaľovacie procesy by mali uţ ísť rýchlo. „Stavba je kom-
pletne investične pripravená. Súhlas Bruselu by mala byť uţ 
len takou bodkou a mohol by byť do dvoch mesiacov,“ pove-
dal František Faktor. Ministerstvo, ktoré na celý projekt dáva 
súhlas je podľa neho stále opatrné. S prípravou tendra sa ča-
kalo na stanovisko spoločnosti Juspers, v najbliţšej dobe by 
teda zhotoviteľa mohli začať hľadať. Most by mal stáť 71 
miliónov eur, tri štvrtiny by malo ísť z eurofondov, zostatok 
by mal zaplatiť náš štátny rozpočet. „Ak všetko pôjde dobre 
stále platí, ţe tento rok sa stavba môţe začať,“ povedal 
František Faktor. Druhý most, ktorý by mal byt úvodnou 
etapou nového obchvatu mesta, napojí na diaľnicu časť Tren-
čína s najväčším sídliskom Juh. Projektovú dokumentáciu 
a majetkové vysporiadania pod stavbou pripravovalo a platilo 
mesto. Minulo sa viac ako jeden a pol milióna eur. Stavebné 
povolenie bolo vydané uţ vlani. Starý a doteraz jediný funk-
čný most má uţ viac ako päťdesiat rokov a podľa niektorých 
odborníkov uţ jeho rekonštrukcia nemá význam. Bude ho vraj 
treba zbúrať a postaviť nanovo. 

Vlastné poznámky 
 
Spoločnosť Dopravoprojekt v spolupráci s Dopravnou aka-

démiou v Trenčíne v dňoch 12. a 14. mája 2009, v čase od            
7. do 17. h uskutočnila na území mesta Trenčín dopravný 
prieskum. Jeho výsledky budú podkladovým materiálom v 
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pripravovaných investičných zámeroch, v dopravnom pláno-
vaní a pri riešení hlavných dopravných tokov v centre mesta 
Trenčín. Výsledky poslúţia aj na preverenie vhodnosti navr-
hovaných riešení a spracovanie štúdie inteligentných doprav-
ných systémov. Do prieskumu mestskej hromadnej dopravy, 
ktorý prebiehal od utorka 12. mája 2009 sa zapojilo 120 tre-
tiakov dopravnej akadémie. V dvoch smenách študenti zazna-
menávali počet nastupujúcich a vystupujúcich na zastávkach 
ulíc Hasičská, Soblahovská, Generála L. Svobodu a Martina 
Rázusa (v oboch smeroch) a na zastávkach Braneckého a Roz-
marínova. Vo štvrtok 14. mája 2009 uskutočnilo na vybraných 
miestach profilový prieskum, ktorý bol zameraný na zisťova-
nie počtu prechádzajúcich vozidiel, motocyklov a cyklistov 
určitým miestom. Výsledok prieskumu poslúţi ako prvotný 
údaj pre posúdenie zaťaţenosti komunikácií. Porovna-
ním s výsledkami z predchádzajúcich prieskumov je moţné 
sledovať rast intenzity automobilovej dopravy v meste. Stano-
vištia boli rozmiestnené na hlavných trasách, kde je intenzita 
prechádzajúcich vozidiel najväčšia, t.j. na Bratislavská ul., 
Vlárska ul., Ul. Gen. M. R. Štefánika, Ul. Pred poľom a pri 
kriţovatke Električná – Ku štvrtiam. Počas vykonávania pries-
kumov nedôjde k ţiadnemu obmedzeniu premávky. Posledný 
prieskum takéhoto rozsahu sa v Trenčíne uskutočnil v roku 
2001. 

www.trencin.sk zo dňa 12.05.2009 
 
V Trenčíne sa v dňoch 14. aţ 16. mája 2009 konal 9. ročník 

medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpe-
čovacej techniky FirEco. Súbeţne s touto výstavou sa usku-
točnil 8. ročník medzinárodnej výstavy ochranných pracov-
ných prostriedkov, materiálov, zariadení a technológií  pre 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Unipro-
tech. Boli to dve najväčšie a najstaršie výstavy svojho druhu 
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na Slovensku, ktorých cieľom bolo zoznámiť širokú odbornú i 
laickú verejnosť s najnovšou hasičskou a záchranárskou tech-
nikou, technickými i záchranárskymi prostriedkami, ako aj s 
moţnosťami na ochranu ţivotov a zdravia ľudí i majetku pred 
poţiarmi, rôznymi haváriami, ţivelnými pohromami a inými 
mimoriadnymi udalosťami.  

 Na výstave FirEco sa tento rok predstavilo 44 vystavo-
vateľov  zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka na celko-
vej ploche 2500  m2, ktorí vo svojich expozíciách prezentovali 
najnovšie typy protipoţiarnych zariadení a zabezpečovacej 
techniky, hasičskej a záchrannej techniky, hasiacich pros-
triedkov, výstroja a výzbroja hasičov záchranárov. Prezentáciu 
vystavujúcich firiem doplní obzvlášť bohatý sprievodný pro-
gram. Minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. Róbert 
Kaliňák, ktorý sa na vernisáţi výstavy zúčastnil konštatoval, 
ţe „na tomto ročníku výstavy Fireco sa premiérovo predstavila 
čistokrvná cisternová striekačka, ktorou by sa malo vybaviť  
110 hasičských staníc. Pod patronátom Poţiarnotechnického a 
expertízneho ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
sa v dňoch 13. – 14. mája 2009 konal 8. ročník medzinárodnej 
konferencie FirEco 2009, ktorej hlavnou témou bola „Eva-
kuácia osôb“. Cieľom konferencie bola výmena odborných 
skúseností na medzinárodnej úrovni. Lákadlom pre odbornú, 
ako aj laickú verejnosť boli ukáţky zadrţania páchateľa, 
zlaňovanie z vrtuľníka počas Dňa polície, ktorý sa uskutočnil 
16. mája 2009 a v ten istý deň prebehla aj celoslovenská súťaţ 
Hasičskej historickej techniky. Súčasťou sprievodného pro-
gramu výstavy bolo zasadnutie republikovej komisie histórie 
Dobrovoľnej poţiarnej ochrany Slovenskej republiky a porada 
krajských riaditeľov Hasičského a záchranného zboru Slo-
venskej republiky. Pre návštevníkov boli pripravené vo výsta-
vnom areáli praktické ukáţky záchranárskeho systému a pro-
tipoţiarnej ochrany osôb hasičskými jednotkami Po prvýkrát 
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v histórii tejto výstavy sa uskutočnila v areáli výstaviska svätá 
omša k svätému Floriánovi – patrónovi hasičov, ktorú odslúţil 
ThDr. František Bartoš, PhD.  

Ochranné pracovné prostriedky, materiály, zariadenia a 
technológie na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci boli na 
výstave Uniprotech prezentované 12 vystavovateľmi zo Slo-
venska, Českej republiky a Francúzska na celkovej ploche 300 
m2. Počas tejto výstavy sa uskutočnili odborné semináre „Ako 
správne vybrať ochranné pracovné prostriedky“  a „Kampaň 
Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
– Hodnotenie rizík“.  

Vlastné poznámky 
 
V období krízy a viacerých negatívnych správ určite osvie-

ţujúco zapôsobila informácia, ţe Trenčiansky samosprávny 
kraj a SAD Trenčín, a.s., v stredu 27. mája 2009 odovzdali za 
prítomnosti predsedu 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja 
MUDr. Pavla Se-
dláčka, MPH a maji-
teľa SAD, a.s. Tren-
čín a predsedu Dozor-
nej rady spoločnosti 
Ing. Georga Trabel-
ssieho do uţívania v 
prímestskej doprave 
v okolí Trenčína 18 kusov nových autobusov typu Crossway.  
Išlo o prvú časť dodávky autobusov, ďalšie budú odovzdané 
v nasledujúcich dňoch prídu aj do prevádzok v Povaţskej 
Bystrici, Púchove, Novom Meste nad Váhom Myjave a v Ila-
ve. Celkovo bude v krátkom čase jazdiť po cestách Tren-
čianskeho kraja 68 novučičkých autobusov, čo je najvyšší 
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počet v jednej dodávke na území Slovenska. Staré vozidlá 
vyrobené v rokoch 1983 – 1993 sa vyradia a zošrotujú. Prie-
merný vek autobusov v prímestskej doprave po obnove klesol  
na 7,51 roka. 

Ďalšou dobrou správou pre cestujúcich v Trenčianskom 
kraji bolo, ţe ešte na jeseň tohto roku prevezme SAD Trenčín 
ďalších 62 no-
vých autobusov 
na prímestskú 
dopravu. Per-
cento obnovy 
vozového parku 
tak dosiahne     
80 %, priemer-
ný vek autobu-
sov bude 3,69 
roka, čo je veľ-
mi priaznivý 
stav.  

Nové autobusy Crossway kladú dôraz predovšetkým na 
bezpečnosť vodiča a cestujúcich, sú koncipované v súlade 
s najprísnejšími európskymi normami, sú ekologickejšie a vy-
bavené samostatne programovateľným nezávislým vykurova-
ním a klimatizáciou. Okrem komfortu, vybavenia svetelnými 
elektronickými smerovými tabuľami či elektronickými po-
kladňami novej generácie prinesú maximálnu úsporu vo všet-
kých nákladových poloţkách. SAD Trenčín  ročne prepraví 26 
miliónov pasaţierov, z toho asi 42 % cestujúcich na zľavnené 
cestovné (ţiaci, študenti, dôchodcovia), objednané tarifné 
kilometre vlani prekročili 15 miliónov km. Linkami prímest-
skej dopravy sa zabezpečuje plošná dopravná obsluţnosť 
celého regiónu, to znamená i menej vyťaţené a stratové spoje.  

Vlastné poznámky 
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Rozvoj stavebníctva a príchod nových investorov za posled-
né roky si na území mesta Trenčín vyţiadal mnohé zmeny.  
Mestská samospráva sa preto rozhodla v krátkom čase vypra-
covať nový územný plán mesta. Odo dňa 26. mája 2009 mohli 
Trenčania podľa platnej legislatívy najbliţších 30 dní pripo-
mienkovať koncept nového územného plánu svojho mesta. 
Všetky dokumenty konceptu mali občania k dispozícii v Cen-
tre rozvoja mesta na Farskej ulici č.10 alebo na webovej strán-
ke mesta v sekcii Podnikateľ/Koncept územného plánu. 
Okrem toho Mesto Trenčín pripravilo pre svojich obyvateľov 
aţ dve verejné prerokovania s odborným výkladom spraco-
vateľa a to v dňoch 9. a 14 júna 2009 v Kongresovej sále 
Hotela Tatra. Nad rámec zákona zabezpečilo mesto aj prero-
kovanie pre obec architektov, ktoré bude 10. júna 2009 vo 
veľkej zasadačke mestského úradu. Svoje pripomienky mohli 
občania podávať na pripravenom tlačive na verejnom prero-
kovaní alebo písomnou formou počas celej 30 - dňovej pripo-
mienkovej lehoty na Útvar stratégie a územného plánovania. 
Mesto kaţdú pripomienku zaeviduje a vyhodnotí. Na vypraco-
vanie tohto dôleţitého územno-plánovacieho dokumentu tren-
čianska samospráva získala dotáciu 94 603 euro (2,85 mil. Sk) 
od konca roka 2007. Definitívny návrh na schválenie by mali 
mestskí poslanci schvaľovať koncom roka 2009. 

www.trencin.sk 26.05.2009 
 
Dňa 19. júna 2009 uskutočnila spoločnosť BOST Sk, a.s. 

v Trenčíne slávnostné ukončenie štvrtého cyklu vzdelávania 
irackých špecialistov v rámci vládneho projektu „Obnova 
Iraku“ odovzdaním certifikátov absolventom za prítomnosti 
početných hostí. Vzdelávanie študentov zhodnotil generálny 
riaditeľ spoločnosti BOST Sk, a.s. v Trenčíne Ing. Vladimír 
Bielik a za umoţnenie vzdelávania v Trenčíne poďakoval 
chargé d´affaires Irackej republiky Jeho excelencia Hassan 
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Quassim Hassan Ahmedal – Sheik a prezident irackej 
spoločnosti Mediteranean International Co. Abdul Jabbar 
Hamada Ali. Po odovzdaní certifikátov, študenti – absolventi 
vo výrobnej hale spoločnosti ukázali hosťom, čo sa všetko 
naučili. Na záver sa uskutočnil okrúhly stôl na tému „M-
dzinárodné vzdelávanie – budúcnosť slovenskej ekonomiky“. 

Pomocná evidencia 397/1/09 
 

Investorom logistického centra o náklade 33,19 milióna eur, 
ktoré by malo vzniknúť neďaleko Trenčína, bude trenčianska 
spoločnosť Kupred. Spoločnosť počíta s výstavbou šestice hál 
s úţitkovou plochou viac neţ 35.000 m2. Vyplýva to z údajov 
zverejnených na internetovom portáli enviroportal.sk, ktorý 
okrem iného zhromaţďuje zámery posudzované z hľadiska 
vplyvu na ţivotné prostredie. Logistický komplex by mal 
vyrásť v blízkosti diaľnice D1 Bratislava - Ţilina pri odpo-
čívadle Kostolná - Záriečie. Okrem hál sa pripravuje i výs-
tavba dvoch objektov sluţieb a parkovacích miest. Zatiaľ nie 
je jasné, ktorí konkrétni uţívatelia by chceli pripravovaný 
logistický park vyuţívať.  

V Trenčíne pôvodne plánovali postaviť aj veľký priemy-
selný park, za investorstva holandskej spoločnosti CTP In-
vest. Realizácia projektu bola však v Trenčíne, ako aj v ďal-
ších slovenských mestách Martin, Ţilina a Prešov pozasta-
vená. Výstavbu pribrzdila svetová hospodárska kríza, pre kto-
rú firmy prejavili o priemyselné parky slabý záujem. 

www.sme.sk 15.07.2009  
 
V celosvetovom meradle známa spoločnosť McDonald´s 

Slovakia otvorila v piatok 21. augusta 2009 v Trenčíne v lo-
kalite pri obchodnom dome Laugarício v Belej uţ sedemnástu 
reštauráciu na Slovensku. Táto bude rozšírená o koncept ka-
viarenskej siete pod logom McCafé. V septembri tohto roka 
plánuje McDonald´s otvoriť ďalšiu reštauráciu spolu s kon-



 190 

ceptom McCafé v Nitre. Na Slovensku budú do konca tohto 
roka tak fungovať tri kaviarenské McCafé koncepty. Prvá 
reštaurácia McDonald's bola na Slovensku otvorená v roku 
1995 v Banskej Bystrici. Na Slovensku je v súčasnosti 17 
prevádzok v 
siedmich mes-
tách, z toho je 
osem vo vlast-
níctve spoloč-
nosti 
McDonald's a 
zvyšné vlastní 
šesť franší-
zingových part-
nerov. Spoloč-
nosť zamestná-
va 1 346 pracovníkov. V minulom roku dosiahla spoločnosť 
McDonald´s Slovakia trţby 40,4 mil. eur a obslúţila vyše 12,3 
mil. zákazníkov. 

www.sme.sk 23.08.2009 
Pomocná evidencia 624/1/09  
 
Podľa navrhovaného architektonického riešenia nového 

mestského cintorína v Trenčíne, predloţeného projekčnou or-
ganizáciou PIO Keramoprojekt Trenčín dňa 30. júna 2009, 
tento vyrastie v lokalite pod Východnou ulicou v sídlisku Juh 
a budeme mať charakteristické znaky parkovej úpravy. Zás-
tupcov mesta Trenčín o týchto zámeroch Ing. arch. Adrianu 
Mlynčekovú a Ing. Ladislava Petrtýla informovali Ing. 
Henrich Pavlík, Ing. arch. Zuzana Jankovičová a Ing. 
arch. Jela Plencnerová.  

Podľa tohto riešenia súčasťou cintorína bude lesík, lúka so 
skupinami stromov s vyvýšenou vyhliadkou a kríţom. Rie-
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šenie uvaţuje aj s vybudovaním troch nástupných priestorov aj 
s rovnakým počtom parkovísk pre dopravné prostriedky. 
V centrálnej časti vyrastie dom smútku s alejou stromov 

Miesto posledného odpočinku bude budované etapovito 
a umoţní rôzne 
druhy pocho-
vávania. Kom-
promisom me-
dzi trávnatými 

a betónovými 
hrobmi by mala 
byť betónová 
obruba hrobov 
v rovine so ze-
mou. Samozrej-
mosťou bude 

urnový háj. S výstavbou krematória sa nepočíta. Mesto Tren-
čín deklarovalo svoj zámer, čo  najmenej zasahovať do exis-
tujúcich záhradiek v blízkom okolí. V ich susedstve zostane 
zachovaný les, ako prirodzená bariéram medzi nimi a naj-
bliţším miestom na pochovávanie. Vzdialenosť najuţšieho 
lesného pásu od záhradiek je šesťdesiat metrov.  Projekt rieši 
vo svojom návrhu dva spôsoby oplotenia a jednak kamenný 
múrik s výškou okolo jeden a pol metra so zatrávneným násy-
pom zo strany polí a ďalšou moţnosťou je ţivý plot.  

S navrhovaným riešením vyjadrili spokojnosť aj členovia 
Záhradkárskej osady „Za Halalovkou“ č. 15 – 19.  Mestu 
Trenčín zaslali písomný súhlas spolu s viacerými podmien-
kami, ktoré ţiadajú pri realizácii výstavby nového cintorína 
zabezpečiť. Záverom treba dodať, ţe pozemky, na ktorých 
uvaţuje realizovať cintorín sú z časti vo vlastníctve mesta 
a z časti vo vlastníctve fyzických osôb. Lokalita navyše umoţ-
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ňuje dobré dopravné napojenie. Celková plocha cintorína bude 
pribliţne 30 ha. 

www.trencin.sk 13.07.2009 
Pomocná evidencia 498/1/09 
 
Dejiskom  medzinárodnej prehliadky vín Vinofórum Tren-

čín 2009 sa v dňoch 2. aţ 3. júla 2009 stal areál výstaviska 
Expo Center a.s. v Trenčíne. 18. ročník prestíţnej medziná-
rodnej prehliadky súťaţe vín Vinofórum nadväzuje na pred-
chádzajúce prehliadky, ktoré sa v uplynulých rokoch usku-
točnili na Slovensku, v Českej republike, v Slovinsku, v 
Chorvátsku a v Rakúsku. Cieľom podujatia bolo pozdvihnúť 
výrobu i kultúru spotreby vína. „Boh stvoril vodu, ale človek 
vyrobil víno“ povedal Victor Hugo. Víno je oddávna súčasťou 
ľudskej kultúry. Vinohradníctvo patrí medzi významné tradič-
né odvetvia hlavne pre jeho význam v spoločenskom, kultúr-
nom, sociálnom pôsobení, vo výrobe tradičných produktov z 
hrozna, vína a muštov, ktoré sú súčasťou kultúry ţivota, stra-
vovania, religiozity a udrţiavania národných kultúrnych tra-
dícií obyvateľstva. Organizátora výstavisko Expo Center a.s. 
veľmi teší, ţe toto podujatie sa uskutočňuje na trenčianskom 
výstavisku. Na jej 18. ročníku bolo odprezentovaných viac 
ako 450 vzoriek vín z 18 - tich krajín sveta. Súťaţné vína 
hodnotilo šesť komisií, ktoré boli zloţené z uznávaných za-
hraničných i domácich odborníkov z ôsmich štátov. Na hod-
notenie dohliadal  prezident súťaţe prof. Ing. Fedor Malík, 
DrSc. Na tejto medzinárodnej prehliadke vín sa udeľovali 
zlaté, strieborné a bronzové diplomy. Záštitu nad medziná-
rodnou prehliadkou vín prevzal prezident Slovenskej republi-
ky Ivan Gašparovič, čím umocnil dôleţitosť tohto podujatia. 
Jej odbornú úroveň zaručovala spolupráca s prof. Ing. 
Fedorom Malíkom, DrSc. a medzinárodným hodnotiteľ-
skými komisiami. 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 450/1/09 
 
Z dôvodu opravy ţelezničného priecestia trate Trenčín - 

Chynorany na ceste v Trenčíne  Legionárska ulica do mestskej 
časti Biskupice bol od soboty 25. júla do stredy 29. júla 2009  
úplne uzavreté miest-
ne ţelezničné prie-
cestie. Počas uzávier-
ky boli vyznačené ob-
chádzkové trasy do-
pravnými značkami, 
ktoré pripravil poli-
cajný zbor. Obchádz-
kové trasy boli totoţ-
né pre oba jazdné 
smery. Počas uzávierky upravili aj cestnú svetelnú signali-
záciu s ohľadom na uzavretie jedného ramena kriţovatky. 
Pohyb chodcov cez priecestie bol umoţnený počas celej doby 
opravy ţelezničného priecestia. Chodci mohli prechádzať cez 
dočasne zriadený chodník. 

www.sme.sk 26.07.2009  
 
Výstavisko Expo Center a.s. v Trenčíne pripravilo na záver 

letných prázdnin v dňoch 28. – 30. augusta 2009 dve náv-
števnícky mimoriadne obľúbené výstavy a to 6. ročník me-
dzinárodnej výstavy koní Kôň a 6. ročník výstavy automo-
bilov a príslušenstva Auto – Moto Show. V tomto roku sa k 
nim pripojili organizátori aj 3. ročník výstavy detskej módy a 
potrieb pre deti Detský svet. 

 Ťaţiskom podujatia bola aj tento rok výstava Kôň, nad 
ktorou prevzal záštitu minister pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky Ing. Stanislav Becík. Teší rastúci záujem širokej 
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verejnosti o toto podujatie, ktorého hlavným poslaním je 
podpora a popularizácia chovu ušľachtilých zvierat na Slo-
vensku. Dnes uţ kôň nie je vnímaný len ako silný spoločník 
pri práci, ale ako mimoriadne inteligentné ţivé stvorenie 
evokujúce slobodu, dobrotu, krásu, rýchlosť a bohatstvo, teda 
atribúty ţivota, po ktorých uţ veky túţi ľudstvo. Výstavisko 
okrem chovateľských a jazdeckých potrieb ponúklo prehliad-
ku viac ako 150 koní dvadsiatich plemien. Tohtoročná výstava 
Kôň sa niesla v znamení medzinárodného stretnutia koní ple-
mien plnokrvný arab a shagya arab. Okrem spomenutých ple-
mien návštevníci mali moţnosť vidieť plemená – slovenský 
teplokrvník, český teplokrvník, moravský teplokrvník, nonius, 
furioso, kôň kinský, lipican, hafling, gidran, belgik, belgo-
norik, norik muránsky, sliezsky norik, hucul, poľský chlad-
nokrvník, pony, welsh mountain pony, achaltekinský kôň, 
appaloosa, irish cob. Počas troch dní mali návštevníci moţ-
nosť vidieť aj parkúrové, furmanské či westernové preteky, 
generálku predvádzania vystavovaných plemien, ukáţky vyu-
ţitia chladnokrvných koní či športovej výkonnosti koní gé-
nových rezerv, preteky Ride & Drive Show či Mini – maxi,  
prehliadku šampiónov výstavy. Po prvýkrát sa v Trenčíne 
prezentovali sokoliari. Celý program prebiehal v areáli tren-
čianskeho výstaviska na kolbisku, ktoré je špeciálne pripra-
vené na túto výstavu. 

Lákadlom bol divácky atraktívny sprievodný program, kto-
rý bol pripravený v spolupráci s odbornými garantmi výstavy - 
Zväzom chovateľov koní na Slovensku, Národným ţrebčínom 
Topoľčianky,  Slovenskou nadáciou na záchranu koní, Poľno-
hospodárskym druţstvom Trenčín – Soblahov a Ţrebčínom 
Motešice. Návštevníci si mohli vypočuť prednášky „Súčasná 
situácia v chove koní na Slovensku“ a „Choroby koní – 
prevencia“. 
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Po minuloročnom úspechu sa opäť uskutočnila večerná 
konská show. V jeho programe vystúpili : Vörös Jozef 
Maďarsko – Hucul ako nosné zviera, skupina Caballos, 
lukostrelci na koňoch, drezúrna ukáţka a prezentácia cuttin-
govej westernovej disciplíny.  

Okrem koní si návštevníci pozreli aktuálnu ponuku „koní 
pod kapotou“, ktoré sa zúčastnili na výstave Auto – Moto 
Show, ktorá ponúkla prehliadku popredných značiek ako sú 
Honda, Hyundai, Kia Motors, Mazda, Mitsubishi Motors, 
Nissan, Renault, Škoda Auto a Toyota. Po prvýkrát prinieslo 
výstavisko v tomto termíne aj výstavu detskej módy a potrieb 
pre deti Detský svet. Výstava ponúkla pre deti mnohé zaují-
mavé atrakcie ako nainštalované koľajište s moţnosťou zaba-
viť sa, tvorivosť bez hraníc so stavebnicou LaQ, ktorá mala 
premiéru na Slovensku, nafukovacie skákacie atrakcie a mno-
hé iné. 

Treba však poznamenať, ţe 6. ročník výstavy koní v Tren-
číne poznačil dáţď. Napriek nemu sem uţ od rána prúdili ľu-
dia, aby si mohli pozrieť chovateľské prehliadky, furmanské 
preteky i večernú konskú šou. V stánkoch ponúkali jazdecké a 
chovateľské potreby, prívesky či hrnčeky s konským motívom 
a podobne.  

Vlastné poznámky 
 
Na trenčianskom výstavisku Expo Center a.s. sa uskutočnila 

v dňoch 10. – 12. septembra 2009 premiéra novej výstavy  
Domex & Nábytok. Ide o špecializovanú výstavu stavebného 
materiálu a nábytku, bytových doplnkov, dizajnu a všetkého, 
čo súvisí s krásnym, štýlovým a moderným bývaním. Na 
ploche 1490 m2 sa predstavilo 42 vystavovateľov zo Sloven-
ska, Čiech a Maďarska.  

Výstava bola určená pre všetkých, ktorí stavajú, chcú sta-
vať, prerábajú alebo uţ zariaďujú dom či byt. Ponúkali sa 
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informácie o stavebných materiáloch, podlahových krytinách, 
vykurovacích systémoch, elektroinštalačných materiáloch, sa-
nitárnej technike a mnohé iné rady, ktoré sa týkajú staveb-
níctva či bývania. Do centra pozornosti boli predkladané rie-
šenia, ktoré minimalizujú energetické náklady a dôleţitou sa 
stáva aj otázka ekológie.  

Domex & Nábytok bolo výstavné podujatie, ktoré poskytlo 
odbornej, ale i laickej verejnosti záţitok z elegancie, harmó-
nie, príjemnú atmosféru a inšpiráciu moderného bývania a 
súčasného dizajnu. Tí, čo uţ svoje domy a byty zariaďujú, sa 
mohli inšpirovať širokou škálou nábytku a bytových 
doplnkov. Nechýbala ponuka odbornej literatúry a odborný 
sprievodný program s obrazovou výstavou výsledkov súťaţe 
Cena Dušana Jurkoviča 2008, ktorú kaţdoročne organizuje 
Spolok architektov Slovenska. Výstava bola ideálnou platfor-
mou pre obchodné rokovania, obchodné príleţitosti, nachá-
dzanie nových riešení a prezentácií noviniek, ktoré sa ešte len 
dostanú do predaja. Jej odbornú úroveň zaručovala záštita 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky a spolupráca odborných garantov - Spolku architektov 
Slovenska, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Fa-
kulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, ABF Slo-
vakia – zdruţenia pre rozvoj slovenskej architektúry a sta-
vebníctva a Cechu podlahárov Slovenska.  

Súčasťou špecializovanej výstavy bola aj Veľká jesenná 
súťaţ so ţrebovaním o hodnotné ceny, ktoré sú pripravené pre 
vyţrebovaných návštevníkov výstavy. 

Bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb, ktorej 
uspokojením sa zaoberá skôr či neskôr kaţdý človek. Po 
vyriešení finančnej otázky nás pri zariaďovaní nového bývania 
čaká potom uţ len to príjemné a to vyberanie farieb, nábytku a 
doplnkov. Aby sme boli spokojní so svojim výberom, je veľmi 
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dôleţitá inšpirácia, ktorú prináša práve jedinečná výstava 
Domex & Nábytok. 

Vlastné poznámky 
 
Uţ po šestnástykrát sa od 22. do 24. septembra 2009 stalo 

trenčianske výstavisko Expo Center dejiskom medzinárodnej 
špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroener-
getiky, ochrany ţivotného prostredia, komunálnej techniky a 
rozvoja miest a obcí AQUA 2009.  

Okrem slovenských a českých vystavovateľov sa na tomto 
svojho druhu najväčšom podujatí na Slovensku predstavilo na 
ploche 5 300 m2 106 vystavovateľov popredných firiem z 
Poľska, Nemecka a Belgicka. Na výstave sa prezentovali aj 
nové firmy ako Arad Slovakia, s.r.o.,  Asuan, a.s., Culligan 

Slovakia, s.r.o., Elmo-
Plast, s.r.o., Herborner 
Pumpen-fabrik, J.H 
Hoffmann, GmbH& 
Co.KG a iné. Zámerom 
výstavy Aqua je pris-
pieť k racionálnemu 
vyuţívaniu vodných 
zdrojov, nakoľko voda 
je podmienkou ţivota 

na Zemi a predstavuje nenahraditeľnú zloţku rastlinných a 
ţivočíšnych organizmov. Je podstatnou zloţkou biosféry a má 
popri pôde prvoradý význam pre zabezpečenie výţivy ľudstva. 
Patrí do skupiny najpotrebnejších, ale súčasne najrozšírenej-
ších prírodných zdrojov. V súvislosti s prudkým rastom oby-
vateľov, rastie aj potreba vody a to hlavne vo výrobnej sfére. 
Pritom s rozvojom prírodnej sféry sa voda neúmerne znečis-
ťuje, čo ohrozuje jej existenciu a v budúcnosti môţe ohroziť aj 
samotnú existenciu ľudstva. A preto úlohou celej spoločnosti 
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je chrániť ju pred znečistením, vyčerpaním alebo iným 
znehodnotením. Vďaka podpore odborných garantov, ktorými 
sú Slovenský národný komitét IWA a Asociácia čistiaren-
ských expertov Slovenskej republiky, sa popri výstave AQUA 
konal aj odborný sprievodný program. Jeho súčasťou bola 
vedecká konferencia AQUA, ktorá tento rok bola venovaná 
téme „Obnova verejných vodovodov a verejných kanalizácií“ . 
Skúsenosti zo Slovenska  priniesla odborná konferencia 
„Membránové čistiarne odpadových vôd – súčasnosť a 
perspektívy na Slovensku“ a seminár „Diaľkové odpočty 
vodomerov - prezentácia technológie a realizovaných projek-
tov“.  

Pre študentov stredných škôl bolo určené podujatie 
„Asociácia vodárenských spoločností pre školy“ . 

Pre vystavovateľov organizátori pripravili súťaţ „Zlatá 
AQUA“ o najlepšie vystavované výrobky a technológie. 
Komisia pre vyhodnotenie súťaţe „Zlatá AQUA“ pracovala v 
zloţení: 
predseda :  
prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., predseda SNK IWA, Bratislava 
členovia :  

Mgr. Darina Masaryková, 
riaditeľka výstavy Aqua, 
Expo Center a.s., Tren-
čín, Ing. Ivana Mahríko-
vá, STU, Stavebná Fakul-
ta Bratislava, Ing. Anton 
Marenčík, Západosloven-
ská vodárenská spoloč-
nosť, a.s., Nitra, Ing. Peter 

Elek, Akvamont, s.r.o., Dunajská Streda, Ing. Martin Mikita, 
PhD., Geotest, s.r.o., Bratislava Ing. Vladimír Pastorek, 
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad, Ing. Pavel 
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Závadský, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
Nitra, Ing. Juraj Billý, Bidor, s.r.o., Bratislava. 

Po preštudovaní materiálov a po kontrole exponátov  komi-
sia 11. septembra 2009 rozhodla o udelení nasledovných cien : 
v kategórii výrobok bolo udelené : 
1. miesto  firme  Hobas Sk s.r.o., Bratislava 

ocenený výrobok - Trubná odľahčovacia komora TOK 
2. miesto  firme Ika s.r.o., Praha 

ocenený výrobok - Špárová píla vykruţovacia SP-
V/300B  

3. miesto  firme Atj Slovakia s.r.o., Plavecký Štvrtok 
ocenený výrobok - Mechanický plavákový progresívny 
ventil, 
rohový typ 

 
 
 
 
 
 
 
v kategórii technológia bolo udelené : 
1. miesto  firme K + H Kinetic, a.s., Slovenská Ľupča  

ocenená technológia - ČOV Varnsdorf – moderné 
riešenie vyhnívacej nádrţe 

2. miesto  firme Kunit s.r.o., Hranice 
ocenená technológia : Technológia vymiešania, odply-
nenia, smerovo riadenej sedimentácie na komunálnych 
ČOV 

3. miesto  firme Envi-Pur, s.r.o., Tábor 
ocenená technológia : Membránová úpravňa vody 
Amaya 5 

traja najlepší v súťaţi o najlepší výrobok 
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S cieľom 

podporiť estetickú úroveň výstavných expozícií bola 
vyhlásená súťaţ o najhodnotnejšiu expozíciu výstavy „Modrý 
akvadukt“. Hodnotiaca komisia pracovala v zlo- ţení :   

- akad. sochár Igor Mosný, 
- akad. maliar Juraj Oravec, 
- Ing. architektka Edita Cimrová 
Komisia hodnotila predovšetkým estetické a účelové pôso-

benie architektonického stvárnenia expozície, vloţenú inven-
ciu a inováciu. Cieľom týchto hodnotení je podporiť u vysta-
vovateľov snahu o invenčnosť a zvýšenie estetickej úrovne 
vlastných  expozícií ako i celkový vzhľad medzinárodnej 
výstavy Aqua 2009. Po náročnom zvaţovaní dňa 21. septem-
bra 2009 sa nakoniec porota rozhodla udeliť 1., 2. a 3. miesto 
nasledujúcim expozíciám takto : 
1 . miesto   firme Glynwed, spol. s r.o., Trnava pavilón č. 1 –

prízemie, stánok  č. 3, 10 
  realizátor : MCH  Reklama a sluţby, s.r.o., Trenčín 

2. miesto firme Veolia Voda – Stredoslovenská vodárenská 
prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Voda – 
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, 
a.s., pavilón č. 1 - poschodie, stánok č. 26 
realizátor : Expo – Expert, s.r.o., Banská Bystrica 

traja najlepší v súťaţi technológia 
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3. miesto  firme  Campri, spol. s r.o., Ivanka pri Nitre, pavilón 
č. 1 – prízemie, stánok č. 2  
realizátor : MCH  Reklama a sluţby, s.r.o., Trenčín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po šiestykrát bola udelená Cena Milana Topoliho za prí-

nos vo vodnom hospodárstve za rok 2009 udelil Slovenský 
národný komitét 
IWA diplomova-
nému technikovi 
Viliamovi  Šim-
kovi. Svoju pra-
covnú činnosť vo 
vodnom hospo-
dárstve začal v 
roku 1962 na Ria-
diteľstve vodného 
hospodárstva 
v Bratislave ako pracovník chemicko-technologického labora-
tória. Od roku 1963 sa podieľal na príprave prvej úpravne vo-
dy v Hriňovej a aţ do polovice 70 - tych rokov na príprave 
ďalších úpravní vôd a to Klenovec a Turček. V roku 1975 pô-
sobil na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bra-
tislave. V tom čase sa pripravovala veľká rezortná úloha 

traja najlepší v súťaţi o najlepšiu expozíciu výstavy  Aqua Modrý viadukt 

zľava – Milan Topoli ml., DPT Viliam Šimka, prof. Ing. Jozef Kríţ, PhD. 
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„Optimalizácia a intenzifikácia úpravní vôd Slovenskej 
republiky“. V rámci projektu zabezpečoval čiastkové úlohy 
zamerané na filtráciu vody a usadzovanie. Získané poznatky  
spracoval do účelovej publikácie s názvom „Vyuţitie dvoj-
materiálovej filtračnej náplne pri úprave vody“. Od roku 1980 

začal pracovať na Hydroconsulte Bra-
tislava. Tu riešil úlohu „Modernizácia 
prevádzok úpravní vôd“. V roku 1990 
po vzniku štátneho podniku Hydro-
technológia Bratislava pracoval ako 
jeho riaditeľ. Po transformácii podni-
ku  na súkromnú spoločnosť Hydro-
technológia  Bratislava s.r.o. naďalej 
zastával  funkciu riaditeľa. V roku 
2004 sa vzdal funkcie riaditeľa a v sú-
časnosti vykonáva funkciu vedúceho 
oddelenia technológie úpravy vody. 

Počas svojej 47 ročnej praxe riešil veľké mnoţstvo rezortných 
i podnikových úloh. Pre Ministerstvo lesného a vodného hos-
podárstva Slovenskej republiky sedem rokov zabezpečoval 
metodickú činnosť zameranú na problematiku úpravy vody. 
Bol jedným zo zakladajúcich členov  konferencie „Pitná 
voda“. Je aktívnym účastníkom konferencií Pitná voda v 
Trenčianskych Tepliciach, Zlíne, Tábore a v Prahe. Je členom 
Československej asociácie vodárenských expertov a jedným 
zo zakladateľov Československého komitétu IWSA a následne 
Slovenského národného komitétu IWA. Práve na tejto pôde 
vzniklo dlhoročné priateľstvo a spolupráca s  Ing. Milanom 
Topolim, s ktorým spolupracoval nielen pri  aktivitách uspo-
radúvaných pod záštitou SNK IWA, ale spoločne riešili 
mnohé problémy vodohospodárskej praxe. 
     Vlastné poznámky 

Pomocná evidencia 693/1/09 
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S novým ubytovacím komplexom Idea Grande sa uvaţuje 
v najbliţšej budúcnosti na 5,4 hektárovom pozemku pri Váhu 
s výhľadom na Trenčiansky hrad, ktorý sa s historickým 
jadrom mesta nachádza na druhej strane rieky, teda v Závaţí. 
Náklady na stavbu uzatvoreného areálu podľa predloţeného 
zámeru ba mali dosiahnuť 48,5 miliónov euro. Investor, 
spoločnosť Idea Grande, a. s., predpokladá so začiatkom výs-
tavby uţ koncom budúceho roka 2010. Komplex by sa mal 
realizovať na pozemkoch v blízkosti stavidiel a záhradkárskej 
osady na pravom brehu Váhu, ktoré patrili mestu Trenčín. 
Mestskí poslanci pred rokom schválili ich predaj investorovi 
za vyše 2,12 milióna euro. Momentálne je na nich zeleň a 
strelnica. Podľa zámeru v areáli by malo vyrásť devätnásť 
budov, z toho 16 obytných so 660 jeden aţ štvorizbovými 
bytmi, pričom jedna z budov by mala mať 14 podlaţí. Okrem 
toho chce v komplexe investor vybudovať 80 - lôţkový hotel, 
materskú školu a jednu administratívnu budovu. K dispozícii 
bude 700 podzemných parkovacích miest s ďalších 300 na 
povrchu. Výstavba by mala trvať do mája 2013. Komplex 
bude podľa zámeru spĺňať podmienky nadštandardného 
bývania s oddychovými zónami parkového charakteru, det-
skými ihriskami, vodným kanálom a novým hlavným námes-
tím. Vstup do areálu bude kontrolovaný. Podľa pripravo-
vaného nového územného plánu mesta Trenčín by v tejto 
lokalite mali pôvodné okolité priemyselné objekty nahradiť 
práve byty. 

www.sme.sk 28.07.2009 
 
Od 1. októbra 2009 spoplatnilo mesto Trenčín ako posledné 

krajské mesto na Slovensku parkovanie v centrálnej zóne 
mesta a na vybraných parkoviskách v okolí centra. Platené 
parkovanie sa bude týkať celkovo 534 miest na piatich par-
koviskách v centrálnej časti mesta a dvoch parkoviskách v 
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širšom okolí centra. Za státie na vybraných parkoviskách budú 
vodiči platiť počas pracovných dní od 8.00 do 18.00 hodiny a 
v sobotu od 8.00 do 12.00. Mimo prevádzkového času, v 
nedeľu a počas štátnych sviatkov je parkovanie bezplatné. 
Platiť nebudú na vyhradených miestach ťaţko zdravotne pos-
tihnutí občania, ktorí sú drţiteľmi parkovacích preukazov. 
Výška poplatkov za státie na parkoviskách je určená na zá-
klade dvoch kritérií : 
1. Podľa lokality, kde parkoviská sú rozdelené do dvoch 

pásiem : 
Pásmo 1 – zahŕňa centrum mesta. 
Pásmo 2 – parkoviská v širšom okolí centra mesta. 

Parkovné v druhom pásme je niţšie ako v prvom pásme. 
2. Podľa typu 

 Krátkodobé parkoviská : cieľom je dosiahnuť vyššiu 
obrátkovosť parkovacích miest, a preto je sadzba od tretej 
hodiny zvýšená. 

 Dlhodobé parkoviská: zvýhodňuje sa tu dlhodobé 
parkovanie, a preto je tu sadzba od tretej hodiny zníţená. 

  Typ 
parkoviska 

Označenie 
parkoviska  

parkovné 
vrátane 19 % 
DPH v eur/h 

prvé 2 
hodiny 

kaţdá 
ďalšia 
hodina 

Pásmo 
1. 

krátkodobé 
parkovisko 

ul. Ţelezničná (pri 
ţel. stanici), 
Palackého, 

Rozmarínova 

1 
euro/h 

1,60 
eura/h 

dlhodobé 
parkovisko 

ul. Kragujevackých 
hrdinov (pri Ma-

dove), Mládeţnícka 

1 
euro/h 

0,40 
eura/h 
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Pásmo 
2. 

krátkodobé 
parkovisko 

ul. Legionárska 
(Druţba - trţnica) 

0,60 
eura/h 1 euro/h 

dlhodobé 
parkovisko 

ul. 28. októbra 
(Druţba  - pri NBS) 

0,60 
eura/h 

0,20 
eura/h 

Pomocná evidencia 692/1/09 

Od 13. do 16. októbra 2009 sa uţ po pätnásty raz stalo tren-
čianske výstavisko Expo Centrum dejiskom medzinárodného 
veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky Elo Sys, na 
ktorom sa predstavilo na ploche 12.300 m2 275 slovenských a 
zahraničných vystavovateľov. Tento veľtrh  sa počas svojej 
pätnásťročnej histórie aj vďaka dlhoročným vystavovateľom, 
vyprofiloval na najvýznamnejšie a  najväčšie podujatie svojho 
druhu v rámci Slovenskej republiky, na medzinárodne uzná-
vané podujatie a sviatok elektrotechnikov na Slovensku. Po 
prvýkrát sa počas tohtoročného veľtrhu Elo Sys 2009 prezen-
tovali firmy z Taiwanu zastúpené spoločnosťou TEEMA. Je to 
vysoko profesionálna priemyselná spoločnosť so sídlom v 
Taiwane, ktorá zastáva záujmy elektrických a elektronických 
spoločností a poskytuje spojenie medzi zákazníkmi, spoloč-
nosťami a vládou.  

Na tohtoročnom jubilejnom veľtrhu Elo Sys 2009 sa pred-
stavilo okrem slovenských aj viac zahraničných spoločností, 
ktoré ponúkali svoje novinky umoţňujúce rozvoj elektrotech-
nického a energetického priemyslu na Slovensku. Na veľtrhu 
sa predstavili zahraničné firmy z Českej republiky, Poľska, 
Maďarska, Rakúska, Švajčiarska, Taiwanu, Francúzska, Veľ-
kej Británie, Nemecka, Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. 
Veľtrh ELO SYS si našiel svoje miesto aj v kalendári pre-
zentácií významných nadnárodných korporácií, ktoré sa na 
ňom kaţdoročne zúčastňujú aj prostredníctvom svojich slo-
venských zastúpení. S najväčšími expozíciami sa v Trenčíne 
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predstavili firmy ako SEZ Krompachy, ABB, HASMA, IES, 
LAPP KABEL, RITTAL, SIEMENS so svojou dcérou SAT 
Systémy, SCHRACK TECHNIK, PPA CONTROL a ďalšie. 

Aj v tomto roku prevzalo záštitu nad veľtrhom Elo Sys 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Dôleţité bo-
lo aj úzke prepojenie kontraktačno-prezentačnej úlohy veľtrhu 
s teoretickým zázemím, vedou a výskumom, ktoré od začiatku 
zabezpečovali odborní garanti veľtrhu  - Fakulta  elektrotech-
niky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratis-
lave, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republi-
ky, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotech-
nikov Slovenska, Cech elektrotechnikov Slovenska, Slovenské 
elektrárne a.s. a Únia slovenských elektrotechnikov. Vďaka 
ich spolupráci boli aj v tomto ročníku pre návštevníkov pri-
pravené početné odborné sprievodné podujatia, ktorých cie-
ľom je skĺbiť vedu a prax. Pre zaistenie odbornej úrovne veľ-
trhu je dôleţité zabezpečenie odbornej návštevnosti. V tomto 
roku bolo odborníkom zaslaných rekordne viac ako 15 000 
obchodníckych pozvánok.  

Novinkou v sprievodnom programe na tohtoročnom podu-
jatí bol „Maďarský deň“, ktorého odborným garantom bola 
obchodná kancelária Veľvyslanectva Maďarskej republiky. 
Maďarská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu spolu so 
Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu pri-
pravila  program, ktorý zahŕňal informácie o maďarsko-slo-
venských obchodných, investičných moţnostiach a maďarsko-
slovenské subdodávateľské fórum.    

Svoje miesto v sprievodnom programe veľtrhu mala tra-
dične „Konferencia elektrotechnika, informatika a telekomuni-
kácie 2009“, ktorej iniciátorom a odborným garantom bola 
Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Na konferencii v priebehu troch dní 
odzneli prednášky rozdelené do sekcií : priemyselná a apli-
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kovaná informatika, elektroenergetika a silnoprúdová elektro-
technika, elektronika a telekomunikácie. Fakulty energetiky a 
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ten-
to rok pripravila aj ďalšie akcie, ktorými bol „Seminár znalcov 
elektrotechnických odborov“ a štvrtý ročník podujatia „Dni 
mobilnej robotiky“. Sprievodný program ďalej doplnil semi-
nár „Elektrina efektívne - vyuţitie fotovoltických technológií - 
moţnosti a obmedzenia“  a „Kooperačné stretnutie firiem v 
oblasti elektrotechnického priemyslu“ poriadané odbornými 
garantmi Slovenská inovačná a energetická agentúra a 
NADSME.  

Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnil prezident Slo-
venskej republiky doc. JUDr. Ivan Gašparovič, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
K prítomným hosťom a návštevníkom sa postupne prihovorili 
predseda rektorskej konferencie a rektor Slovenskej univerzity 
v Bratislave prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., prezident 
Zväzu elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky 
Ing. Ján Badţgoň, PhD., primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, ktorý pri tejto príleţitosti  prítomným 
povedal „Vítam vás v meste Trenčín. Dnes je situácia v perle 
Povaţia úplne iná, ako pred pätnástimi rokmi. Tradičný odev-
ný priemysel takmer neexistuje, nahradilo ho práve elektro-
technické odvetvie. Som presvedčený, ţe je to aj vďaka 
výstave ELO SYS, ktorá dnes otvára svoje brány uţ po 
jubilejný 15. raz. Verím, ţe do mesta sa nám podarí priniesť 
ďalšiu veľkú investíciu, o ktorej sa v poslednom čase hovorí, 
čím by sa ešte zvýšil podiel tohto druhu priemyslu v našom 
regióne. Prajem vám, aby ste boli s pobytom v Trenčíne 
spokojní.“ 

Hodnotiaca komisia pre súťaţe Elo Sys 2009 pod vedením 
svojho predsedu prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. v súlade 
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so štatútom súťaţí vykonala hodnotenie v nasledujúcich  
kategóriách: 
A.  Elektrotechnický výrobok roka 2008 

bez určenia poradia hodnotiaca komisia určila tieto 
výrobky :  
■ výrobok - Vysoko účinný transformátor pre foto-

voltické elektrárne typu TOHn 399/22,  1000 
kVA, 22/0,4 V  , ktorý do súťaţe prihlásila fir-
ma Transformátory a.s. Bratislava   

■ výrobok - Bez halogénové káble Loca určené pre 
jadrové elektrárne typu VVER 440   so zvýše-
nou odolnosťou proti šíreniu plameňa a so 
zachovaním funkčnosti počas poţiaru CHKE-
LOCA a JE-H(St)H-LOCA, ktorý do súťaţe 
prihlásila firma VUKI .a.s Nitra    

B. čestný titul „Unikát roka 2009“  
udelila komisia  Typovému radu prepäťových ochrán POm 

I KIWA Surge Protective Device POm 
I KIWA  od KIWA s.r.o. Nitra 

Čestné uznanie  
udelila komisia poistkovej istiacej skrinke do 100 A, typ PS 

100, ktorú prihlásila spoločnosť Slovenské ener-
getické závody Krompachy 

       

C. Najúspešnejší exponát veľtrhu ELO SYS  2009  
udelila komisia exponátu Robot Fanuc M-16i B/20 s inte-

grovaným vision systémom prihláseným spo-
ločnosťou BOST Trenčín a Trenčianskou uni-
verzitou A. Dubčeka 

 

Čestné   uznanie 
v tejto kategórii komisia udelila kombinovanému meraciemu 

transformátoru  typu VAU – 145, ktorý do súťa-
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ţe prihlásila spoločnosť D.A.L.I – M.N. z Turne 
pri Senci. 

  

D. Konštruktér roka 2009  
Za konštruktéra roka 2009 vyhlásila komisia Ing. Richarda 

Zdarílka s kolektívom VUJE, a.s. Trnava za vytvorenie 
Komplex zariadení pre automatické skúšanie svorníkov paro-
generátorov, kompenzátorov objemu a havarijných regulač-
ných kaziet metódou vírivých prúdov, ultrazvukom a magne-
tickou metódou práškov pod typovým označením KOSUP-02 
a ROMAX – 02) 
Čestné  uznanie v tejto kategórii získal Ing. Imrich Jenčík za 
vytvorenie spínacieho mechanizmu ističov a prúdových chrá-
ničov so vstavanou ochranou a bez, typu PF12, PFB2 a PR zo 
Slovenských energetických závodov Krompachy. 

Najlepšiu expozíciu veľtrhu Elo Sys 2009 určila  komisia 
pod vedením akademického sochára Igora Mosného v tomto 
poradí : 
1. miesto expozícii ABB, s.r.o., Bratislava, ktorú realizova-

la  Topografic, s.r.o., Bratislava 
2. miesto  expozícii SEC, s.r.o., Nitra, ktorú realizovala  

Exmont Nitra, spol. s r.o., Nitra 
3. miesto expozícii BRADY, s.r.o., Bratislava, ktorú rea-

lizovala MP spol. s r.o., 
Pomocná evidencia 762/1/09 

 
Mestská samospráva v Trenčíne sa rozhodla vypracovať 

nový územný plán v Trenčíne, ku ktorému sa mohli do polo-
vice júla 2009 vyjadriť občania aj inštitúcie. Veľké mnoţstvo 
pripomienok svedčí o tom, ţe obyvateľov Trenčína táto téma 
naozaj zaujíma a uvedomujú si dosah a najmä dôleţitosť tohto 
dokumentu. „Občania nevnímajú územný plán uţ len ako 
farebnú plachtu s mnoţstvom nič nehovoriacich fliačikov, ale 
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chápu ho ako významný nástroj na ovplyvnenie vlastného 
ţivotného prostredia či miesta, kde ţijú a v neposlednej miere 
i rozvoja celého mesta. Je čo vyhodnocovať a čo riešiť, aby 
výsledkom bolo v konečnom štádiu schválenie naozaj kvalit-
ného územného plánu mesta Trenčín,“ povedala vedúca Útva-
ru architektúry a územného plánovania Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková. Zároveň dodala, 
ţe v súčasnosti sa spracováva 250 občianskych podnetov, 44 
stanovísk rôznych organizácií, zdruţení a organizovaných sku-
pín pôsobiacich na území mesta a 36 priamo doručených sta-
novísk dotknutých orgánov z celkového počtu 66 oslovených. 
Všetky pripomienky sú uţ sformované v tabuľkovej forme 
a podľa odborného vyhodnotenia spracovateľa i mesta sa 
postupne uskutočnia opätovné prerokovania. „Zákon je totiţ 
v tomto smere neúprosný – mesto ako orgán územného plá-
novania musí dosiahnuť zhodu s vyjadreniami dotknutých 
orgánov a musí rešpektovať vyššie stupne územnoplánovacej 
dokumentácie, preto pri akomkoľvek nesúhlasnom stanovisku 
musí opätovne rokovať s cieľom dosiahnuť zhodu, pri občian-
skych pripomienkach rozhoduje o akceptácii či zamietnutí 
poţiadavky výlučne Mesto Trenčín. I v tomto prípade však 
musí kaţdú zamietnutú poţiadavku prerokovať s občanom, 
ktorý ju podal a náleţite ju zdôvodniť. Je preto potrebné si 
uvedomiť, ţe podanie pripomienky neznamená jej automa-
tickú akceptáciu a zapracovanie do návrhu územného plánu. 
Odborný pohľad tu musí vysoko preváţiť akékoľvek emócie. 
Nie kaţdý pozemok môţe byť stavebným, nie kaţdá vec je 
súčasťou územného plánu,“ objasnila Ing. arch. Adriana 
Mlynčeková. 

Celý proces je náročný na čas i celkové spracovanie, v 
ktorom je nutné dodrţať všetky legislatívne postupy uvedené 
v zákone. „Predpokladáme, ţe návrh územného plánu môţe 
byť prezentovaný na ďalšie pripomienkovanie na prelome 
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rokov, resp. na začiatku roku 2010. Tomuto kroku bude pred-
chádzať ešte schválenie súborného stanoviska v orgánoch 
mesta, dodala vedúca útvaru architektúry a územného plá-
novania. 

Info Trenčín 26.09.2009 
 

Ako vyplýva z výsledkov tendra, ktoré zverejnil Úrad pre 
verejné obstarávanie Slovenskej republiky, nová letná plavá-
reň v Trenčíne bude napokon stáť 5,1 milióna eur a postaví ju 
miestna spoločnosť VOD - EKO a.s. Trenčín. Výsledná suma 
je tak o milión eur niţšia, ako sa predpokladalo pri vyhla-
sovaní súťaţe. 

Súčasná plaváreň ustúpi plánovanej modernizácii ţelez-
ničnej trate, a preto ju mesto Trenčín Slovenským ţelezniciam 
predalo. Peniaze však samospráva minula a musí získať nové 
zdroje na financovanie stavby. Mesto ubezpečuje, ţe plaváreň 
je projekt číslo jedna pre budúci rok a určite sa postaví. O 
zákazku mali podľa vestníka úradu záujem dvaja záujemcovia.  

Plaváreň bude postavená o niekoľko sto metrov od tej 
súčasnej, bude sa nachádzať v rekreačnej časti Ostrov. Bude 
mať o štvrtinu väčšiu kapacitu, tobogany, plavecký bazén a 
tzv. záţitkový bazén. Podľa primátora Ing. Branislava 
Cellera je cena zákazky dôkazom toho, ţe súčasná kríza sa dá 
vyuţiť na to, aby mesto realizovalo niektoré zámery lacnejšie 
ako v minulosti. Mesto dostalo od Ţelezníc Slovenskej repu-
bliky za súčasnú plaváreň 4,38 milióna eur. Milión eur mesto 
Trenčín minulo za výkup potrebných pozemkov pod ţelez-
ničnú trať a zvyšok finančných prostriedkov bol vyuţitý na 
výkup pozemkov v pripravovanom priemyselnom parku. Chý-
bajúce prostriedky získa mesto Trenčín z predaja pozemkov 
investorom v priemyselnom parku v tomto a budúcom roku. 
Mesto Trenčín a Ţeleznice Slovenskej republiky ubezpečili, ţe 
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ak nová plaváreň nebude vybudovaná do začiatku budúcej 
letnej sezóny, zostane prevádzkovaná plaváreň pôvodná. 

www.sme.sk 22.10.2009 
Pomocná evidencia 783/1/09 

 
V piatok 20. novembra 2009 predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a predseda 
dozornej rady a majiteľ Slovenskej autobusovej dopravy 
Trenčín Ing. George Trabelssie slávnostne vystrojili na cesty 
z areálu Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín 62 nových 
autobusov prímestskej autobusovej dopravy.  

Pri tejto príleţitosti predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH pripomenul, ţe touto 
investíciou do  obnovy vozového parku sa završuje realizácia 
dlhodobého cieľa, aby v prímestskej autobusovej doprave ne-
premávali autobusy staršie ako 16 rokov. Obnovou sa zníţi  
priemerný vek vozidlového parku v prímestskej autobusovej 
doprave  na 3,72 roka. Ing. Georg Trabelssie podčiarkol, ţe 
nové autobusy sú vybavené klimatizáciou, elektronickým 
informačným systémom a elektronickým odbavovacím systé-
mom. Spĺňajú najvyššie poţiadavky na bezpečnosť a ekológiu. 
V priebehu pol roka budú všetky autobusy prímestskej 
dopravy vybavené i systémom sledovania pohybu vozidiel 
prostredníctvom GPS, zavedením ktorého očakávame zefek-
tívnenie a skvalitnenie poskytovaných dopravných sluţieb.  

Len pre informáciu treba uviesť, ţe k 31. októbru 2009 
Slovenská autobusová doprava v Trenčíne pouţívala vo verej-
nom záujme v prímestskej autobusovej doprave 293 ks auto-
busov, ktoré obsluhovalo 440 vodičov a 35 zamestnancov po-
mocného personálu.  

Celková výška investície v roku 2009 do obnovy prí-
mestských autobusov bola 24 086 280,00 eur. Tieto autobusy 
nahradia najstaršie autobusy v prímestskej autobusovej dopra-
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ve, ktoré dosiahli vek od 17 do 25 rokov. Budú nasadené 
premávať v regióne Trenčianskeho samosprávneho kraja na 
autobusové linky do miest a obcí v prevádzkach Trenčín, 
Povaţská Bystrica, Púchov, Ilava,  Nové Mesto nad Váhom 
a Myjava. 

Podľa Zmluvy o výkone vo verejnom záujme uzatvorenej 
medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a dopravcom 
Slovenskou autobusovou dopravou Trenčín, a. s.  bolo pre rok 
2009 objednaných 15 321 tis. tarifných kilometrov na 
linkách prímestskej autobusovej dopravy v okresoch Trenčín,  
Nové Mesto n/Váhom, Ilava, Myjava, Púchov, Povaţská 
Bystrica. 

V roku 2008 bolo na linkách prímestskej autobusovej 
dopravy  prepravených 24 564 tis. cestujúcich, z toho cca              
42 % cestujúcich za zľavnené a osobitné cestovné (ţiaci, štu-
denti, dôchodcovia a pod.). Výška poskytnutých zliav, resp. 
strata z cestovného za poskytnuté zľavy v roku 2008 bola 
107.048 tis. Sk, čo predstavuje 3.553.375  eur.  

Za obdobie január aţ september 2009 bolo prepravených 
8.208 tis. osôb, výška poskytnutých zliav, resp. strata z ces-
tovného za poskytnuté zľavy predstavovala čiastku 
1.258.545,00 eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka 
bol nárast o 1,5 %.  

Obnova vozového parku má vplyv na rast ekonomicky 
oprávnených nákladov v nasledujúcich rokoch v poloţke 
„odpisy“, ale zároveň pokles v poloţkách „opravy a udrţia-
vanie“ a pokles v spotrebe pohonných hmôt.  

Vlastné poznámky 
 

Po dvoch rokoch od avizovania príchodu na Slovensko 
podpísalo dňa 2. decembra 2009 Ministerstvo hospodárstva 
Slovenskej republiky zmluvu s taiwanským výrobcom LCD 
panelov AU Optronics. Zmluvu podpísal minister Ing. Ľu-
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bomír Jahnátek a prezident spoločnosti AU Optronics Kuen 
Yao Lee za prítomnosti primátora Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislava Cellera.  

Tento tretí najväčší svetový výrobca LCD panelov pred 
dvomi rokmi ohlásil plán postaviť nový závod v strednej 
Európe. V hre bolo Slovensko, Poľsko a Česká republika. V 
Brne zriadila firma  servisné centrum a Slovensku pri rozho-

dovaní investora výrazne 
pomohlo euro. Firma 
prinesie na Slovensko 
investície vo výške 
191.300.000 eur. Vláda 
schválila pre investora 
podporu 38,27 milióna 
eur (viac ako miliardu 
korún) formou dotácie na 
obstaranie dlhodobého 

hmotného majetku a úľavami na daniach. S prácami sa v prie-
myselnom parku v Trenčíne budovať v prvom kvartáli 2010 
s ukončením v roku 2013. Výrobu chcú spustiť od roku  2011. 

Firma AU Optronics postaví v Trenčíne závod na výrobu 
TFT LCD modulu 
a komponentov pre 
LCD televízory. 
Priamo by malo 
vzniknúť 1300 pra-
covných miest 
a 2.000 nepriamych. 
V mesiaci október 
2009 malo mesto 
Trenčín podpriemer-
nú nezamestnanosť 6,97 %. Pre zaujímavosť treba dodať, ţe 
na Slovensku LCD televízory začal pred štyrmi rokmi vyrábať 

hostia si pozreli priestor, kde bude nový závod stáť z vtáčej perspektívy 
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Samsung v Galante, ktorý v súčasnosti zamestnáva vyše tri 
tisíc ľudí. Pre Samsung uţ  AU Optronics LCD panely do-
dáva. 

www.sme.sk 03.12.2009 
 

Takmer šesťsto respondentov sa zapojilo do ankety o cy-
klistickej doprave v Trenčíne v najbliţšom období., organizo-
vanej mestom Trenčín. Jej výsledky by mali napomôcť pri 

riešení problémov v 
genereli cyklistickej 
dopravy. V spolupráci s 
odborníkmi a samotný-
mi cyklistami je záujem 
zvýšiť podiel takejto 
ekologickej dopravy. 
Do roku 2020 by mali 
bicykle tvoriť 10 % zo 
všetkých dopravných 
prostriedkov. 

Zaujímavosťou anke-
ty bolo, ţe najviac cy-
klistov vychádza zo sí-

dliska Juh a mieri do centra mesta. „Generel cyklistickej do-
pravy sa vyhotovuje spolu s pripravovaným územným plánom 
mesta. Ten takisto definuje hlavné koridory pre cyklistov. S 
pracovnou verziou pripravovaného generelu sa občanom pred-
staví na začiatku nového kalendárneho roka 2010 zhotoviteľ, 
prešovská spoločnosť EDA. 

Uţ dnes sa vie, ţe návrh nového generelu dopravy sa pred-
pokladá s vytvorením cyklotrás v rámci existujúcich ciest. Cy-
klisti by mali dostať vlastné jazdné pruhy s právom prednost-
nej jazdy. „Na začiatok sa plánuje spojiť sídlisko Juh s cen-
trom mesta upravením Soblahovskej ulice. Neskôr by mali 
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pribudnúť vetvy smerom na Biskupice, Sihoť, Zámostie, Zá-
blatie, Zlatovce, Kubru a Kubricu. Po vybudovaní nového 
ţelezničného mosta by pre cyklistov a chodcov mala slúţiť aj 
polovica toho pôvodného.“ 

www.sme.sk 13.12.2009 
Pomocná evidencia 951/1/09  

 
Všetky autobusy prímestskej dopravy a mestskej hromadnej 

dopravy, ktoré zabezpečuje Slovenská autobusová doprava 
Trenčín sú kontrolované prostredníctvom navigačných systé-
mov. Kaţdá sekunda a kaţdý úkon, ktorý sa v autobuse udeje, 
moţno skontrolovať spätne aţ 30 dní dozadu. Podľa hovor-
kyne SAD Trenčín Ivany Strelcovej predstavuje GPS obrov-
ský posun vpred nielen v kontrole technických parametrov, ale 
je neoceniteľným pomocníkom aj pri vybavovaní sťaţností zo 
strany cestujúcich. 

„Sťaţnosti cestujú-
cich sa týkajú najmä 
meškania autobusov, 
prípadne vynechania 
niektorých spojov. 
Tie tvoria aţ 90 % 
všetkých sťaţností a 
spôsobené sú najmä 
komplikovanou do-
pravnou situáciou 
v Trenčíne,“ pričom zdôraznila, ţe vďaka GPS si môţu na 
centrálnom dispečingu spätne overiť príčiny meškania a vy-
baviť tak sťaţnosť kaţdého klienta. Horšie je to podľa nej pri 
sťaţnostiach na správanie sa vodičov, pri ktorých ide väčšinou 
o tvrdenie voči tvrdeniu a často je ťaţké robiť sudcu.  

„Ku kaţdej sťaţnosti, ktorá k nám príde, musí podať stano-
visko aj vodič. V prípade, ţe mu dokáţeme, ţe bol arogantný, 
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povýšenecký alebo neúctivý, vieme mu siahnuť na pohyblivú 
zloţku mzdy. Donedávna sme mali nedostatok vodičov, a tak 
sme ich museli upozorňovať na to, ako sa majú správať. Dnes 
je situácia úplne iná. Máme niekoľko desiatok ţiadostí o prija-
tie do zamestnania, takţe ak nevidíme moţnosť nápravy sprá-
vania sa vodiča, nemáme problém vymeniť ho,“ dodala Ivana 
Strelcová. Pre skvalitnenie dopravy je podľa nej dôleţité, aby 
sa ľudia v oprávnených prípadoch sťaţovali a pripomienkovali 
nedostatky. Iba tak môţe dôjsť k náprave. 

Na sťaţnosti, pripomienky a podnety má Slovenská autobu-
sová doprava Trenčín na svojej internetovej stránke samostat-
né miesto a v priebehu niekoľkých dní sa sťaţovateľovi 
odpovedá.   

www.sme.sk  06.0 1.2010 
 

Ţeleznice Slovenskej republiky vyhlásili 31. decembra 2009 
tender na modernizáciu ţelezničnej trate medzi Zlatovcami 
a Trenčianskou Teplou. Na tejto trati dlhej 12 km budú môcť 
po prestavbe vlaky premávať rýchlosťou 160 km/h. Verejnú 
súťaţ za viac ako 296 miliónov eur vyhrá uchádzač, ktorý 
ponúkne najniţšiu cenu na výstavbu a splní aj ďalšie poţia-
davky v súvislosti s obmedzením ţelezničnej premávky. Časť 
projektu by mal byť financovaní z prostriedkov Európskej 
únie. Obálky s ponukami musia záujemcovia zaslať do                   
10. marca 2010. Dokončenie modernizácie trate sa očakáva tri 
a polroka po podpise zmluvy s dodávateľom. 

Vlastné poznámky 
 
V roku 2009 zrušili v Trenčianskom regióne takmer šesťsto 

pracovných miest. Kým v januári 2009 bola miera nezamest-
nanosti v Trenčíne 3,29 %, tak ku koncu roka 2009 uţ stúpla 
dvojnásobne na 7,12 %. Počas roka nahlásilo päť firiem 
v meste hromadné prepúšťanie, ohrozených bolo 828 pracov-
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ných miest, celkovo bolo zrušených 589 miest. „Jedno hro-
madné prepúšťanie sa napokon vo firme nekonalo. Tento 
január uţ má úrad nahlásené jedno hromadné prepúšťanie a 
dotkne sa 64 zamestnancov. V evidencii úradu práce je z 
celkového počtu 14 percent dlhodobo nezamestnaných, čo sa 
týka kvalifikácie, prevaţujú vyučení, ktorých je cca 40 percent 
a stredoškolákov s maturitou je 37 percent. Očakáva sa, ţe 
zlepšenie situácie napomôţu zlepšiť firmy, ktoré avizujú 
podnikanie v priemyselnom parku. Príchod investorov do 
priemyselného parku by mal výrazne pomôcť k zníţeniu miery 
nezamestnanosti, nakoľko v súčasnosti nedisponujú voľnými 
pracovnými miestami a je veľmi ťaţké umiestniť uchádzačov 
o zamestnanie späť na trh práce. Aj z toho dôvodu, ţe v 
regióne nie je v súčasnosti ţiadna spoločnosť, ktorá by v 
poslednom čase potrebovala zamestnať viac ľudí.  

Vlastné poznámky 
 
 



 219 

Duchovný a náboženský život 
 
Koledníci Dobrej noviny, ktorí koledovali v domácnos-

tiach Trenčianskej farnosti počas vianočných sviatkov a no-
vého roka 2009 aţ do sviatku Troch kráľov vyzbierali 2216,68 
eur, čiţe 66.780 Sk. Vyzbierané finančné prostriedky boli 
určené na podporu detí v Afrike. 

Vlastné poznámky 
 
Skoro pred rokom dňa 14. februára 2008 Svätý Otec 

Benedikt 16. rozčlenil Nitriansku diecézu na dve diecézy – 
Nitriansku a Ţilinskú diecézu a za prvého ţilinského diecéz-
neho biskupa vymenoval Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, 
PhD., dovtedy titulárneho bitského a banskobystrického po-
mocného biskupa. Rok po vzniku Ţilinskej diecézy, v 
pondelok 23. februára 2009, prijal ţilinského biskupa Mons. 
doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. v sprievode generálneho 
vikára Mons. Ing. ThLic. Ladislava Stromčeka, riaditeľa 
kancelárie Mons. ThDr. Michala Baláža a ďalších pred-
staviteľov Ţilinskej diecézy na oficiálnej zdvorilostnej 
návšteve predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, riaditeľ úradu Ing. Dušan 
Lobotka a poverené vedúce odboru sociálneho a školstva     
Ing. Beáta Habeková a Mgr. Katarína Duchová.   

Hlavnými témami rokovania boli : 
- spolupráca v oblasti sociálnych sluţieb,  
- moţnosti spolupráce stredných škôl v pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja s cirkevnými školami,  
- ako aj hodnotová orientácia detí a mládeţe a spolupráca a 

participácia pri príprave najmä kultúrnych či športových 
podujatí.  

„Dnes to bola naša prvá oficiálna návšteva na pôde Tren-
čianskeho samosprávneho kraja a som veľmi vďačný pred-



 220 

sedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja za prijatie a 
kreatívne rokovanie,“ zhodnotil stretnutie ţilinský diecézny 
biskup Mons. Doc. ThDr. Tomáš Galis. „Prišiel som najmä s 
tým, ţe niektoré dekanáty Ţilinskej diecézy územne spadajú 
pod tento samosprávny kraj, tak som povaţoval za vhodné, 
aby sme sa osobne spoznali, vymenili si názory najmä v oblas-
tiach, ktoré rovnako povaţujeme za prioritné. My povaţujeme 
za prvoradé hodnoty rodinu, mládeţ a pomoc ľuďom v núdzi. 
Som veľmi rád, ţe sme o všetkých témach hovorili veľmi 
otvorene, nechýbala vzájomná úcta a to sú kľúčové predpo-
klady napredovania aj v budúcnosti.“  Skutočnosť, ţe aj pre 
Trenčiansky samosprávny kraj ide o dôleţitého partnera, po-
tvrdil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH. „Vymedzili sme si témy moţnej 
spolupráce, pričom nosnými boli sociálna a školská oblasť. 
Hovorili sme aj o niektorých konkrétnych projektoch v našom 
regióne, keďţe do Ţilinskej diecézy patria aj dekanáty Povaţ-
skej Bystrice, Ilavy a Púchove, v ktorých sa naše smerovanie 
teritoriálne prekrýva. Hľadali sme vzájomnú symbiózu, pre-
toţe prostriedkov v týchto citlivých oblastiach nikdy nie je 
dosť. Pokiaľ ide o školstvo, zhodli sme sa na tom, ţe pri 
nastúpenom populačnom vývoji by bolo dobré dohodnúť sa na 
určitých pravidlách, aby sme netrieštili prostriedky a sily, 
nerobili veci duplicitne. Treba nájsť synergiu, aby sme 
spoločne nastavili sieť škôl v kraji tak, aby naše deti mali 
šancu kvalitne sa vzdelať a neskôr nájsť uplatnenie v práci,“ 
dodal ţupan MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  

tsk.sk 23.02.2009 
Pomocná evidencia 77/1/09 
 
Vraví sa, ţe tradícia je silná. Aj v prípade desiateho stret-

nutia troch mládeţníckych speváckych zborov sa to potvr-
dzuje. V dňoch 11. aţ 16. marca sa stretli školské spevácke 



 221 

zbory troch katolíckych škôl z Krakova, Ľubľany a Trenčína 
na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodného stretnutia škol-
ských speváckych zborov. Išlo o spoločný projekt stretávania 
sa mladých spevákov, ktoré sa nesie v duchu hesla „Hudba je 
našim slovanským dedičstvom a prostriedkom komunikácie“ . 
Cieľom projektu sa stalo spoznávanie sa mládeţe s kultúrnym 
dedičstvom slovanských národov. Mesto Trenčín v ňom zastu-
poval Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa 
Braneckého v Trenčíne pod vedením dirigenta Martina Ho-
lúbka. Kaţdý rok sa stáva na pár dní hostiteľom iné mesto, 
z ktorého je spevácky zbor, ktoré stanovuje aj hlavné body 
realizácie programu. Projekt bol rozšírený aj o lingvisticko-
literárne, výtvarné a športové podujatia.   

Najdôleţitejším bodom programu býva gala koncert, ktorý 
sa tento rok konal 
v Krakovskej fil-
harmónii pod 
záštitou J. E. kar-
dinála Stanislawa 
Dziwisza (arci-
biskupa metropo-
litu krakovského) 
a primátora  mes-
ta Jacka Maj-
chrowského. Vy-

vrcholením koncertu bola spoločná skladba W. A. Mozarta 
„Te Deum laudamus“, ktorú interpretovali všetky zbory spo-
ločne s Komorným orchestrom krakovských filharmonikov a 
dirigentom poľského zboru Ryszardom Zróbekom. Výkon 
a námahu spevákov odmenilo publikum pribliţne 600 poslu-
cháčov veľkým potleskom. A ako uţ tradične býva, ani tento 
krát sme si neodpustili zaspievať našu obľúbenú slovenskú 
skladbu „Nech ten chrám“. Vďaka jej krásnej hudbe a textu si 
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ju zamilovali aj naši poľskí a slovinskí priatelia a stala sa 
neoficiálnou hymnou celého stretnutia, na čo sme patrične 
hrdí.  

Okrem hudobného vyţitia sa mali moţnosť mladí 
gymnazisti prezrieť si pamätihodnosti mesta Krakow (Wawel, 
Rynek glówny, Collegium maius, Jagelonskú univerzitu), zoz-
námiť sa so ţivotom poľskej druţobnej školy, ktorá v tomto 
roku oslavuje 100. výročie svojho zaloţenia. Pri ceste späť 
sme navštívili soľnú baňu vo Vieličke.  

Príspevok Martina Holúbka 
 
Trenčianski policajti objasnili krádeţ barokového kalicha, 

ktorý bol odcudzený zo zákristie piaristického kostola na 
Mierovom námestí 
v Trenčíne. Pozlátený 
kalich pochádzajúci 
z konca 17. storočia 
odcudzil páchateľ 
podvečer dňa 1. júna 
2009. Páchateľ stihol 
ešte v deň krádeţe 
predať takmer 24 cm 
vysoký kalich za 70 
eur, čo mala byť určitá 

záloha, svojmu 35 ročnému kamarátovi, ktorý ho následne do-
brovoľne vydal trenčianskym kriminalistom. Uţ nasledujúci 
deň policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeţe 31 roč-
ného muţa z Trenčína. Policajti umiestnili obvineného do 
policajnej cely s návrhom na väzobné stíhanie. Obvinenému 
hrozí trest odňatia slobody na 3 aţ 10 rokov. 

Trenčianske noviny 08.06.2009 
Pomocná evidencia 349/1/09 
 

kalich sa po odcudzení dostal do rúk policajtov 
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Dňa 8. septembra 2009 si veriaci mesta Trenčín pripo-
menuli vo farskom kostole Narodenia Panny Márie narodenie 
svojej patrónky, ktorý sa začal celodennou adoráciou pred 
vystavenou Sviatosťou Oltárnou po rannej svätej omši. Sláv-
nosť vyvrcholila večernou svätou omšou večer o 18.00 hod, 
celebrovanú vdp. ThDr. Ľubomírom Hladom z kňazského 
seminára v Nitre. Vo svojej kázni povedal, ţe kríza hospo-
dárska i duchovná, ktorá nám dnes naháňa strach, sprevádzala 
v inej forme rodinu sv. Joachima so sv. Annou, ktorá nemohla 
mať deti i rodinu sv. Jozefa so sv. Máriou, kde sa očakávalo 
dieťa, počaté z ducha svätého. Kto našiel východisko z tejto 
krízy. Áno, bol to Jeţiš Kristus, spasiteľ.  Východiskom sa 
stala vrúcna modlitba. 

V závere slávnostnej svätej omše pred poţehnaním kyticou 
kvetou veriaci zaţelali veľa zdravia k jeho ţivotnému jubileu 
40 rokov dekanovi Mons. Mgr. Milanovi Kupčíkovi a poďa-
kovali mu za všetky aktivity, ktorého v priebehu piatich rokov 
vykonal v duchovnej oblasti, ako aj pri rekonštrukcii okolia 
farského kostola a kostola Notre Dame. Jubilant bol toľkou 
úprimnosťou tak dojatý, ţe mu stiahlo hrdlo a na chvíľu 
prestal hovoriť. Pozdrav od nitrianskeho diecézneho biskupa 
Mons. ThDr. Viliama Judáka predniesol ThDr. Ľubomír Hlad, 
v ktorom mu poďakoval za jeho obetavú kňazskú pastoračnú 
sluţbu. „Vyprosujem vám veľa sily, Boţej sily a poţehnania. 
Nech Boţie poţehnanie na vás a na všetkých, ktorí sú vám 
zverení. Odporúčam vás do otcovskej starostlivosti, Boţej 
lásky a prosím Krista Veľkňaza, aby na orodovanie Panny 
Márie Vás prenikla nádej a oslňovala vás jej milosť.“  

Po slávnostnej sv. omši sa potom veriaci zhromaţdili pred 
kostolom na malom agapé, na ktorom nechýbalo vínko 
a gazdinkami napečené koláčiky. 

Vlastné poznámky 
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako posledná zo 
slovenských univerzít zriadila dňa 23. októbra 2009 nové 
Univerzitné pastoračné centrum. Za účasti významných 
hostí Nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák rektor 

Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dub-
čeka doc. Ing. Mi-
roslav Mečár, CSc. 
svojimi podpismi 
potvrdili dohodu 
o spolupráci pri pod-
pore Univerzitného 
pastoračného centra. 
Pri tejto príleţitosti 

obaja aktéri vyslovili niekoľko zaujímavých myšlienok. Doc. 
Ing. Miroslav Mečár, CSc. „Vznik centra je ďalším prehl-
bovaním, toho, čo nám chýba, t.j. otázka vedenia ľudí, mo-
rálky, etiky a dobrých vzťahov. Treba oceniť aktivitu kaplána 
Mgr. Juraja Sedláč-
ka, ktorý sa s ostatný-
mi akademickými 
funkcionármi a štu-
dentmi pustil do bu-
dovania pastoračného 
centra.“ Mons. Viliam 
Judák vo svojom prí-
hovore priblíţil slová 
pápeţa Benedikta 16. 
pri svojej poslednej návšteve v príhovore k akademickej obci 
v Čechách ţe „úlohou univerzity je od počiatku hľadať pravdu 
o sebe, pravdu o iných, pravdu o zmysle ţivota, pretoţe aj 
naša európska kultúra si uvedomuje, ţe aj v týchto časoch stojí 
na troch pahorkoch. Je to Kapitol v Ríme, Akropola v Grécku 

prestrihnutie stuhy 
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predstavujúce vzdelanie a zákony, ale je tu hora Golgota, ktorá 
tieto hodnoty spája a dáva im zmysel. Bolo by veľmi málo, 
keby sme boli len vzdelanými a vzdelanými odborníkmi v tej 
ktorej oblasti, ak by sme sa neriadili hodnotami, ktoré nás 
majú spájať, ktoré nás robia viac humannejšími, ktoré nám 
pomáhajú, aby sme nachádzali zmysel svojho ţivota a aby 
sme sa k sebe správali ako ľudia, čo znamená, aby sme si 
vedeli odpustiť a vedeli si vzájomne pomáhať.“ V závere svoj-
ho príhovoru vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa zaslúţili 

o vybudovanie tohto 
pastoračného centra 
a vyslovil ţelanie, 
aby všetci, ktorí budú 
do neho prichádzať, 
aby sa v ňom posil-
ňovali vo svojom 
úsilí byť dobrými 
ľuďmi. 

Po prestrihnutí 
symbolickej stuhy do Univerzitného pastoračného centra ho 
biskup Mons. Viliam Judák poţehnal tieto priestory modli-
tebňu, spoločenskú miestnosť a pracovňu pre kňaza. Uni-
verzitné pastoračné centrum zasvätil svätým Andrejovi Svo-
radovi a Beňadiko-
vi a odovzdal ho do 
uţívania. 

Pri tejto príleţi-
tosti odovzdal pri-
mátor Mesta Tren-
čín Ing. Branislav 
Celler biskupovi 
Mons. Viliamovi 
Judákovi dar Mesta 

primátor mesta Trenčín Ing. B. Celler (vpravo) odovzdáva dar mesta 
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Trenčín, obsahujúci náboţenskú literatúru (2 kusy Svätého 
písma, 2 kusy Liturgie hodín na posvätenie času, 1 kus 
Katechizmu Katolíckej cirkvi, 1 kus Liturgické čítania na 
kaţdý deň) a umelecké dielo od Janky Zaujecovej na výzdobu 
pastoračnej miestnosti, ktoré bolo vystavené v júli t.r. na 
výstave „Ora et ars“ na Skalke.  

Ako posledný sa k prítomným prihovoril vysokoškolský ka-
plán Mgr. Juraj Sedláček, ktorý poďakoval všetkým, ktorí 
akoukoľvek pomocou prispeli k zriadeniu pastoračného cen-
tra. „Doteraz pôsobilo pastoračné centrum v prenajatých pries-
toroch a jeho aktivít sa zúčastňovali len internátni študenti. 
Predpokladá sa, ţe po jeho otvorení budú jeho podujatia 
navštevovať aj ostatní vysokoškoláci. Ešte pred otvorením 
predchádzalo jeho duchovné prepojenie so Skalkou v Tren-
číne, spätej so svätými Andrejom Svoradom a Benediktom, 
keď veriaci študenti priniesli do modlitebne  kameň z Váhu, 
v ktorom bolo v 11. storočí nájdené mŕtve telo svätého Be-
nedikta.“ Prial by som si, „aby tieto priestory boli srdcom 
celej univerzity a aby sme pomohli hľadať v študentoch ich 
dobro.  

www.sme.sk 23.10.2009  
 
Podvečernou svätou omšou a adoráciou pred vystavenou 

Sviatosťou oltárnou sa vo štvrtok 22. októbra 2009 začala 
oslava storočnice kostola 
Nepoškvrneného počatia  
Panny Márie – Notre Da-
me v Trenčíne. 

V piatok  23. októbra 
2009 o 17.00 hodine pre-
plnený chrám privítal na 
slávnostnej svätej omši 
hlavného celebranta ni-
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trianskeho diecézneho biskupa Jeho Excelenciu Mons. Vilia-
ma Judáka. Slávnostné fanfáry priviedli cez hlavný vchod 
kostola smerom k hlavnému oltáru slávnostný sprievod, v čele 
ktorého išiel kríţ, miništranti, kňazi a v závere sprievodu 
kráčali dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík s Ni-
trianskym sídelným biskupom Jeho Excelenciou Mons. Vilia-
mom Judákom. Po príchode pred obetný stôl všetci pokľakli 

a prešli za obetný stôl 
pred hlavný oltár a za-
čala sa slávnosť eucha-
ristie, v úvode ktorej de-
kan Trenčianskej farnos-
ti Mgr. Milan Kupčík 
privítal na svätej omši 
Nitrianskeho sídelného 
biskupa J. E. Mons. Vi-
liama Judáka k posviac-

ke vynoveného kostola zúčastní. V slávnostnej homílii Jeho 
Excelencia Mons. Viliam Judák pripomenul oné chvíle pred 
sto rokmi, keď Trenčania svojimi aktivitami vo veľmi krátkom 
čase postavili tento chrám. 

 O 18.15 hod. sa začal v chráme Notre Dame slávnostný 
benefičný koncert. O hodnotný umelecký záţitok sa postarali 
účinkujúci klavírista Da-
niel Buranovský a najmä 
speváci Terézia, Ján 
a Martin Babjakovci 
v takmer dvojhodinovom 
programe. Oslavy stého 
výročia kostola Notre 
Dame skončili na druhý 
deň v nedeľu slávnostnou 
svätou omšou a vystúpením chrámového speváckeho zboru. 
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Vlastné poznámky 
 
Januárové číslo Farských listov vydávané Farským úradom 

v Trenčíne zverejnilo štatistické údaje Trenčianskej farnosti za 
rok 2009 : 
- krsty :      178 osôb 

z toho : 
- do jedného roka :      150 osôb 
- od jedného do sedem rokov :     12 osôb 
- od siedmich do štrnásť rokov :   10 osôb 
- nad štrnásť rokov :     6 osôb 
- chlapci :     97 osôb 
- dievčatá :     81 osôb 

- prvé sväté prijímanie :      130 osôb 
- birmovka :      5 osôb 
- sobáše :         108 párov 

z toho : 
- katolík s katolíkom     78 párov 
- katolík s nekatolíkom    11 párov 
- katolík s nepokrsteným     19 párov 

- pohreby :     133 osôb 
z toho : 
- zaopatrení      85 osôb 
- muţi       52 osôb 
- ţeny          81 osôb 
Farské listy č. 1/2010 
Pomocná evidencia 4/1/10 
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    Školstvo a vzdelávanie 
 
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

dostali v dňoch 8. a 9. januára 2009 mimoriadne riaditeľské 
voľno, teda prázdniny v náväznosti so závermi krízového 
štábu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, keď 
ruská strana zastavila dodávku plynu cez Ukrajinu. O tejto 
skutočnosti rozhodlo dňa 7. januára 2009 vedenie Mesta 
Trenčín. Materské školy zostali v normálnom prevádzkovom 
reţime. Opatrenia na obmedzenie dodávky plynu sa dotkli 
prevádzky  mestskej krytej plavárne, športovej haly a zimného 
štadióna. A tak deti voľný čas venovali zimným športom, 
lyţovaniu, sánkovaniu a korčuľovaniu.  

Vlastné poznámky 
 
Viete, čo je interaktívna tabuľa ? Učitelia a ţiaci tren-

čianskych základných škôl to však vedia, ţe je to moderná 
pomôcka na zefektívnenie vyučovania skoro takmer všetkých 
predmetov, ktorá umoţňuje ţivo – interaktívne pracovať pria-
mo na tabuli napojenej na PC, alebo notebook, klikaním na 
premietaný obraz interaktívnym perom. O tom, ako sa poţíva 

táto moderná 
učebná pomôcka, 
sme sa presved-
čili na vyučovaní 
predmetu chémia 
ţiakov ôsmich 
tried, ktorých učí 
riaditeľka Zá-
kladnej školy Vý-
chodná ul. 

v Trenčíne 
RNDr. Darina Lochmanová, keď ţiaci hravo umiestňovali 
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interaktívnym perom chemické prvky k chemickým značkám 
a správnosť riešenia im potvrdzovalo zväčšenie chemickej 
značky. O výhodnosti pouţívania tejto pomôcky povedala, ţe 
pouţívaním tejto učebnej pomôcky získa učiteľ : 
 radosť a nové nadšenie, takáto zmena v spôsobe práce tu 

nebola od čias...,  
 moţnosť pripraviť si veci raz a pouţiť ich potom mnoho 

krát s moţnosťou ľahkej úpravy,  
 prispôsobiť sa aktuálnej situácii v triede,  
 zapojiť ţiakov priamo do tvorby lekcií,  
 zapojí a vtiahne ţiakov priamo do deja,  
 získa si ich rešpekt vďaka výnimočne efektívnemu 

a efektnému vyuţitiu interaktívnej tabule.  
 A ako je na tom  ţiak ? U toho sa :  
 tvorí nadšenie a silná motivácia byť súčasťou ţivého diania 

v triede a pri tabuli,  
 vznikajú nové im-

pulzy pre všetky 
zmysly,  

 spoluvytvára moţ-
nosť urobiť hodinu 
zaujímavou, 

 odpadá nutnosť 
otrocky všetko opi-
sovať,  

 môţe viac tvoriť a realizovať,  
 má moţnosť lepšie spolupracovať s ostatnými ţiakmi, byť 

organickou súčasťou triedy a získavať nové informácie 
a poznatky. 
Vlastné poznámky 
 
Tradične, ako kaţdý rok sa všetky deti v Materskej škole na 

Medňanského ul. V Trenčíne na spoločnom vianočnom pose-

zväčšenie chemickej značky potvrdzuje správnosť voľby ţiaka 
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dení tešili z darčekov a 
prekrásnych hračiek s 
rodičmi a starými ro-
dičmi. Netušili však, ţe 
ten najväčší darček ich 
čaká v novom roku 
2009. Dňa 8 januára 
2009, keď sa po pr-
výkrát v otvorili dvere 
materskej školy v no-

vom kalendárnom roku  na všetkých čakalo veľké prekvapenie 
v sociálnom zariadení na prízemí. Dlhý rad bielych umývadiel 
sa leskol novotou, nové toalety zvlášť pre chlapcov a pre 
dievčatá, všetko v elegantnej bieloţltej kombinácii a podľa 
najnovších kritérií Európskej únie. Tomuto daru sa potešili 
rodičia aj malí škôlkári. Podobnú radosť zaţívali ešte v závere 
minulého roka aj  deti na Materskej škole Ulica Niva 
a Materskej škole Ul. Márie Turkovej, kde tieţ dostali nový  
šat kúpeľne a sociálne zariadenia. Vďaka za to patrí Mestu 
Trenčín, ţe nezabúda na najmenších obyvateľov svojho mesta. 

Vlastné poznámky 
 

Ţiaci 1.A  triedy Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská 
boli dňa 29. januára 2009 plní očakávania., lebo na tento deň 

pripadol záverečný 
školský deň prvého 
polroka školského 
roka 2008/2009 a  
mali si po prvýkrát 
prevziať svoje vys-
vedčenia. Pani uči-
teľka Mgr. Ľubica 
Rumanovská vo 
svojom krátkom 
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príhovore zablahoţelala prváčikom k dosiahnutým úspechom, 
všetkých pochválila za ich pilnosť a svedomitosť za obdobie 
prvého polroka a zaţelala veľa síl do ďalšieho školského 
polroka. Potom kaţdý z prváčikov predstúpil k triednej uči-
teľke a prevzal si osobne svoje vysvedčenie a poďakoval. Nie 
všetci ţiaci si prevzali svoje vysvedčenia, pretoţe do Trenčína 
uţ prišlo chrípkové ochorenie. O svojich dojmoch z preberania 
prvého školského vysvedčenia vyjadrila svoje pocity prváčka 
Nina Benková, keď povedala : „S vysvedčením som spokoj-
ná. V škole sa mi páči. Pani učiteľka je veľmi dobrá. Z pred-
metov mám najradšej čítanie a písanie. Potešilo by ma, keby 
som za vysvedčenie od rodičov dostala nejakú hračku.“ Po 
tejto malej slávnosti sme triedu prvákov opustili, aby sme 
nerušili pani učiteľku, keď upresňovala pokyny na jeden deň 
polročných prázdnin. Na chodbe pred učebňou sme stretli 
staršiu sestru Ninky, ktorá nám prezradila o svojej sestre „ţe 
veľmi rada chodí do školy a najviac sa jej páči v školskej 
druţine a to aţ do takej miery, ţe sa jej nechce ísť domov. 
Dnes ju doma určite čaká nejaká sladká odmena alebo 
hračka.“ 

Vlastné poznámky 
 
V týţdni od 2. do 6. februára 2009 pripravili pracovníci 

Mestského hospodárstva 
a správy mestských lesov 
Miroslav Minárik, Ivan 
Ivanička, Lucia Frisová 
v Kultúrnom stredisku 
Juh výstavu „Les je náš 
kamarát“ pre deti pred-
školského a mladšieho 
školského veku. Akcia 
bola pripravená na vy-
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sokej profesionálnej úrovni. Prostredníctvom záţitkového 
a činnostného učenia si deti mohli v pracovných worksho-
poch overiť a zdokonaliť  znalosti o lese ako takom. 

Z pripravených aktivít treba spomenúť zmyslovú hru  - 
„Mravček nájdi si domček po čuchu“; skladanie puzzlí podľa 
štruktúry dreva; hmatovú cestičku – chôdza na boso po lístí, 
pilinách, dreve, kameňoch, konárikoch; priraďovanie konárov 
k prislúchajúcim stromom; stopovanie lesných zvierat; pexeso 
z prírodnín; zmyslové hry - poznávanie zvukov lesa a pozná-
vanie lesných plodov; pílenie dreva a kreatívne dotváranie 
reznej plochy dreva; lesný xylofón. 

Nadštandardná úroveň výstavy bola záţitkom nielen pre 
cieľovú skupinu – deti, ale aj pre nás pedagógov. 
 

Dňa 17. februára 2009 v dopoludňajších hodinách prijal 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler pozvanie 
riaditeľky do Materskej školy Trenčín, Legionárska ul., kde sa 
zúčastnil maškarného 
karnevalu detí tohto 
predškolského zariadenia. 
Deti vyobliekané do ma-
siek od výmyslu sveta 
zhotovených rodičmi ako 
policajti, hasiči, princez-
né, šípkové Ruţenky, bat-
mani, spidermani, ninţo-
via a ďalšie rozprávkové bytosti ho privítali spevom a tan-
cami. Vzácny hosť im za vystúpenie zatlieskal a všetky deti 
odmenil čokoládovým Kinder vajíčkom. 

Vlastné poznámky 
 
Slová tejto piesne zneli aj v priestoroch školskej jedálne 

Základnej školy na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne. Tu sa 
v posledný fašiangový utorok popoludní pochovávala basa. 
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Aktérmi tejto tradície boli deti – ţiaci Školského klubu detí, 
ich rodičia a ozajstná, ţivá kapela. Na stoloch nechýbali tra-

dičné šišky a všetky deti 
sa predviedli v kostýmoch 
na úrovni doby. Dokonca  
v kostýmoch sa zúčastnili 
aj niektorí rodičia a uči-
telia... Skrátka to bola kar-
nevalová atmosféra, ako 
má byť. O túto aktivitu sa 
zaslúţili vychovávateľky 

Školského klubu detí s vedúcou Máriou Holcingerovou. 
Sladkú atmosféru podčiarkli darčeky od štedrých sponzorov 
a pani kuchárok zo školskej jedálne.  

Vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín sa rozhodlo, ţe od nového školského roka 

2009/2001 bude variť pre celiatikov školského veku v školskej 
jedálni Základnej školy Novomeského ulica a pre predško-

lákov v školskej je-
dálni Materskej školy 
Opatovská ulica. Po-
dľa prieskumu medzi 
rodičmi bezlepkovú 
diétu potrebuje nie-
koľko desiatok detí. 
Pre tieto deti v škol-
ských jedálňach do-
teraz zohrievali pri-

pravené obedy v mikrovlnnej rúre. Jedálne na takéto varenie 
treba najskôr upraviť, čo si vyţiada asi 15 tisíc euro. Pod prí-
pravou sa rozumie na tento účel zakúpenie antikorové príbory, 
hrnce a iné pomôcky, ktoré sa budú pouţívať len prípravu 
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stravy celiatikov. Okrem toho si kuchárky musia osvojiť va-
renie podľa receptov, ktoré pripravilo ministerstvo školstva v 
spolupráci s rezortom zdravotníctva. Je pre ne pripravené letné 
školenie, ktoré finančne bude znášať zriaďovateľ, teda Mesto 
Trenčín. Okrem toho treba brať do úvahy, ţe potraviny pre 
celiatikov sú drahšie a tak i tieto zvýšené finančné nároky 
bude znášať samospráva. 

Vlastné poznámky 
 
Maturanti stredných škôl na Slovensku po písomných 

skúškach z jazyka slovenského a literatúry a cudzích jazykov 
v dňoch 17 aţ 19. marca 2009 mali za sebou uţ aj písomné 
skúšky z matematiky. Okolo 10.000 študentov napísalo 
externý test a na dvadsiatich školách skladalo skúšky 400 
maturantov na počítačoch. Podľa riaditeľky Národného ústavu 
certifikovaných meraní vzdelávania Romany Kanovskej aj 
testy z matematiky prebehli bez komplikácií. „Máme len pozi-
tívne informácie,“ povedala TASR. V piatok 20. marca 2009 
čakali pre študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 
ukrajinským písomné skúšky z maďarského a ukrajinského ja-
zyka a literatúry. Ústna časť maturít sa uskutoční od 18. mája 
do 5. júna. V rámci projektu Maturita online prebehlo v tomto 
roku testovanie externej časti skúšky z matematiky a anglic-
kého jazyka online formou, ktorú si vyskúšalo okolo 800 kon-
čiacich študentov. Skúšku dospelosti bude v tomto školskom 
roku skladať pribliţne 61.700 maturantov na asi 755 stredných 
školách. 

www.sme.sk 19.03.2009 
 
Je verejným tajomstvom, ţe dňa 1. septembra 2009 si 

Základná škola na Novomeského ulici v Trenčíne pripomenie 
30 rokov od vtedy, čo táto škola otvorila svoje brány deťom 
z Juhu. Za toto obdobie v školských laviciach nadobudlo zá-
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kladné vzdelanie tisíce ţiakov, aby potom úspešne pokračovali 
vo svojom štúdiu na stredných a vysokých školách a po ich 
úspešnom ukončení sa zaradili do ţivota. Pod úspešnosťou 
ţiakov sa podpísali všetci učitelia, pod ktorých rukami ţiaci 
prešli. Za spomínané obdobie sa vystriedali vo vedení školy 
traja riaditelia Mgr. Jozef Zíma, Mgr. Jaroslava Furendová 
a od roku 1995 aţ doteraz Mgr. Jozef Spišák.  

Významné jubileum sa stalo dostatočným priestorom, aby 
sme oslovili terajšieho 
riaditeľa školy Mgr. Jo-
zefa Spišáka, aby sa  po-
delil so svojimi rados-
ťami,  ťaţkosťami, ale 
predovšetkým ako sa mu 
darí riešiť problémy. No 
a tu je jeho vyjadrenie : 
„Za najväčší prínos 

v práci riaditeľov základných škôl povaţujem starostlivosť 
zriaďovateľa, v tomto prípade Mesto Trenčín, o neustálu fi-
nančnú podporu (o 16,60 euro v kaţdom roku na jedného ţia-
ka) nad rámec normatívu poskytovanú štátom, ktorá umoţňuje 
školám zvyšovanie kvality materiálovej základne. Konkrétne 
v podmienkach Zá-
kladnej školy Tren-
čín, Novomeského 
ulica sa z finančnej 
podpory mesta zaz-
namenali : 
- zabezpečenie 

odvodnenia 
priestoru átria, 
ktoré od samého 



 237 

vzniku školy spôsobovalo zatekanie prízemných a pivnič-
ných priestorov s následným vydláţdením átria;  

- rekonštrukcia telovýchovného areálu, ktorý sa stal centrom 
športového diania na Juhu. S príchodom jari tento areál po 
zime oţíva, lebo postupne sa rozbiehajú súťaţe v hokejbale 
a malom futbale. Pre záujemcov sú športoviská k dispozícii 
v dňoch školského vyučovania v čase od 16,00 do 21,00 
hod, cez víkend od 9,00 do 20,00 hod. V minulom roku 
2008 sa tu vystriedalo takmer 62 tisíc športovcov. Pri dos-
tatočnom počte záujemcov (aspoň 8 – 10 osôb) je vo 
večerných hodinách moţné vyuţiť umelé osvetlenie. Pre 
športujúcich je k dispozícii aj bufet a sociálne zariadenia. 
Areál je „srdcovkou“ riaditeľa Mgr. Jozefa Spišáka, čo 
cítime z kaţdého jeho slova. Nakoniec prízvukuje, ţe 
„športový areál má svoj prevádzkový poriadok,  ktorým by 
mal kaţdý návštevník rešpektovať, hlavne zákaz vodiť sem 
psov, fajčiť, alebo inak znečisťovať priestory. Areál je 
pokrytý kamerovým systémom. Ide nám o to, aby návštev-
níci odtiaľto odchádzali domov s príjemnými pocitmi. Kaţ-
dý je tu vítaný“ 

- rekonštrukciu sociálnych zariadení, s ktorou sa začalo pred 
tromi rokmi. Na vlastné oči sme sa presvedčili, ţe tam, kde 
sa dotkli ruky murárskych majstrov bola radosť navštíviť 
tieto miesta. Veľmi sa nám páčili farebne zladené obklady, 
u chlapcov na modro u dievčat na ruţovo. Aj v čase našej 
návštevy pokračovali rekonštrukčné práce v pavilóne „C“. 
Do konca roka je zámerom školy zrekonštruovať sociálne 
zariadenia, sprchy a šatne školskej plavárne. Pre laika treba 
uviesť, ţe rekonštrukcie sociálnych zariadení na jednom 
poschodí nie je lacná záleţitosť, lebo sa pohybuje cca 33 
tisíc euro; 

- vymenili sa školské stoly a školské lavice takmer vo všet-
kých triedach, zostáva ich vymeniť u deviatakov; 
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- výmena poškodenej palubovky v  jednej z dvoch telocviční, 
ktorá spĺňa najprísnejšie kritériá;  

Z tohto prehľadu je zrejme kaţdému, ţe  finančné prostriedky 
pridelené škole mestom 
Trenčín sú investované do-
bre. Keďţe sme dostali in-
formáciu, ţe Mesto Trenčín 
vykonalo prieskum medzi 
rodičmi, ktorým zisťovalo 
záujemcov z radov ţiakov 
o celiatickú, diabetickú 
a šetriacu formu školského 

stravovania, aby následne realizovalo tento projekt schválený 
Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v niektorej škol-
skej jedálni v Trenčíne. Útvar školstva Mestského úradu 
v Trenčíne rozhodol, ţe projekt sa odskúša na školskej jedálni 
Materskej školy Opatovská ulica a Základnej školy Novo-
meského ulica. O tom, ako je pripravená projekt realizovať 
posledne menovaná školská jedáleň, jej vedúca Eva Kraj-
čovicová povedala : „Priestorovo aj personálne sme vybavení 
na alternatívne varenie pre záujemcov. Zostáva nám ešte 
absolvovať školenie a môţeme pripravovať a vydávať diétne 
pokrmy podľa potreby našich ţiakov,“   

Vlastné poznámky 
 
Koniec mesiaca marca 

kaţdého roka je spomien-
kou na učiteľa národov Já-
na Ámosa Komenského, 
ktorý sa spája s oceňova-
ním osobnosti učiteľa, kto-
rý je najdôleţitejším čini-
teľom vzdelanosti v našej 
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spoločnosti. Pri tejto príleţitosti rôzni zriaďovatelia škôl 
a školských zariadení uskutočnili sériu podujatí, na ktorých 
ocenili najlepších pedagógov a vychovávateľov Trenčian-
skeho kraja a mesta Trenčín. Ako prvý, sériu podujatí otvoril 
Krajský školský úrad v Trenčíne dňa  24. marca 2009 v Ga-
lérii M. A. Bazovského, kde z rúk riaditeľa Krajského škol-
ského úradu v Trenčíne PhDr. Miroslava Holčeka prevzalo 
30 učiteľov materských, základných a stredných škôl Tren-
čianskeho kraja ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho 
kraja“, medzi ktorými boli aj dvaja učitelia z Trenčína – Mgr. 
Daniela Reháková zo Základnej školy Trenčín, Východná 
ulica a PaedDr. Jozef Vakoš zo Základnej školy Trenčín, 
Veľkomoravská ulica.  

Dňa 25. marca 2009 
v obradnej miestnosti 
Mestského úradu v Tren-
číne prijal primátor Mes-
ta Trenčín Ing. Brani-
slav Celler trinásť peda-
gógov z predškolských 
zariadení a základných 
škôl mesta Trenčín, kto-

rých ocenil Pamätným listom. Medzi ocenenými boli – Mgr. 
Roman Bakoš zo Základnej školy Na dolinách, Mgr. Viera 
Bartalošová zo Základnej 
školy Ul. L. Novomeského, 
Beáta Baťková z Materskej 
školy Šmidkeho, Mgr. Te-
rézia Berecová zo Súkrom-
nej základnej umeleckej 
školy, Gagarinova, Mgr. 
Marta Běhalíková zo Zá-
kladnej školy, Veľkomorav- ocenená Mgr. Margita Strúšková 
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ská, Mgr. Blažena Collerová zo Základnej školy Hodţova, 
Mgr. Dana Erteľová zo Základnej umeleckej školy K. Pá-
divého, Mária Hudecová z Materskej školy, Šafárikova, 
Mgr. Margita Lobotková zo Základnej školy Kubranská, 
Mgr. Helena Mišáková zo Základnej školy Východná, Mgr. 
Erika Reháková zo Základnej školy Bezručova, Mgr. Miro-
slava Staňová zo Základnej školy sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta, Ul. 1. mája, Mgr. Margita Strušková zo Zá-
kladnej školy Dlhé Hony. Za ocenených učiteľov poďakovala 
Mgr. Erika Reháková. 

Dňa 25. marca 2009 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 
prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH šestnásť vybraných učiteľov a sedem-
nástich úspešných študentov, ktorým odovzdal ocenenia Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Medzi ocenenými učiteľmi 

z mesta Trenčín boli – 
PhDr. Dagmar Mikušová, 
MPH zo Strednej odbornej 
školy zdravotníckej Trenčín, 
Stanislav Ďurikovič zo 
Športového gymnázia Tren-
čín, Mgr. Viera Marcine-
ková z Gymnázia Ľudovíta 
Štúra Trenčín a PhMrDr. 
Miroslav Peciar zo Strednej 
odbornej školy zdravot-

níckej Trenčín. Zo študentov boli ocenení – Dominika 
Hojsíková zo Športového gymnázia Trenčín, Martin Hubá-
ček zo Športového gymnázia Trenčín, Martin Závacký zo 
Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša Trenčín a 
Peter Kosec z Gymnázia Ľudovíta Štúra Trenčín.   

Vlastné poznámky 
 

ocenená Mgr. Viera Marcinechová 
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V trenčianskej mestskej športovej hale sa dňa 26. marca 
2009 uskutočnil 4.  ročník medzinárodnej súťaţe autonóm-
nych robotov pod názvom Trenčiansky robotický deň 2009, 
ktorej sa zúčastnili členovia robotických krúţkov ţiakov zá-

kladných a stredných 
škôl. I tento rok ho or-
ganizovalo Stredné od-
borné učilište strojárske 
v Trenčíne v spolupráci 
s Mestom Trenčín 
a Trenčianskym samo-
správnym krajom. Ako 
povedal riaditeľ Stred-

ného odborného učilišťa strojárske v Trenčíne Ing. Ľubomír 
Chochlík „hlavným cieľom podujatia bolo popularizovať ve-
du a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.“ 
Okrem súťaţných tí-
mov zo slovenských 
základných a stredných 
škôl sa súťaţe zúčast-
nili aj druţstvá z Ne-
mecka, Fínska, Ru-
munska, Dánska a Čes-
kej republiky. Súčas-
ťou podujatia je bohatý 
kultúrny program 
a prezentácia firiem zaoberajúcich sa robotikou. Slávnostného 
otvorenia za zúčastnila aj poslankyňa Národnej rady Sloven-
skej republiky PhDr. Iveta Radičová, PhD., predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH a primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 
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Na súťaţi sa zúčastnili aj ţiaci zo Základnej školy Trenčín, 
Na dolinách pod vedením svojho učiteľa Jána Urbančoka, 
ktorý o tomto mladom kolektíve prezradil. „Náš krúţok 
Robolab vznikol pred piatimi rokmi z iniciatívy študentov 
Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka. 

Na súťaţi Trenčiansky 
robotický deň sa ko-
lektív zúčastňuje uţ po 
štvrtý raz, teda od jeho 
začiatku. Tento školský 
rok prechádza krúţok 
generačnou obmenou, 
keď po odchode star-
ších chlapcov prišli 
štvrtáci a piataci. Pre 

nich je to veľká zábava spraviť si stroj, ktorý ich poslúcha, ako 
oni chcú. Krst ohňom  dnes zaţijú v kategórii drywer, v ktorej 
ich stroje musia, čo najrýchlejšie zdolať vyznačenú trasu. 
Budem im drţať palce.“ So záujmom som si potom aj pozrel 
na priebeh súťaţe a musím povedať, ţe chlapci z Trenčína sa 
dobre drţali a nielen 
oni, ale aj všetci súťa-
ţiaci. Keďţe som účast-
ník tohto súťaţenia od 
jej vzniku musím kon-
štatovať, ţe kaţdým ro-
kom sa zvyšuje tech-
nická úroveň súťaţia-
cimi pripravených stro-
jov. Najlepšie to doka-
zuje, ţe všetky stroje prešli vyznačenú trasu a pomerne veľmi 
rýchlo.  
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Podľa organizátora súťaţe riaditeľa Strednej odbornej školy 
v Trenčíne Ing. Ľuboša Chochlíka bol tento ročník špeci-
fický tým, ţe mladí technici predstavili nielen súťaţné celky - 
roboty, ale aj ako tímové práce, ktoré predstavovali celé 
mechanizované mestá či automatizovanú čokoládovňu. „Má-
me tu napríklad aj tím, ktorý prezentuje automatizované vo-
zidlo na odstraňovanie výbušnín. Takţe v porovnaní s 
minulými ročníkmi uţ predstavujeme prvky pouţiteľné pre 
priemyselnú výrobu,“ uviedol Ing. Ľuboš Chochlík. Orga-
nizátor poskytol štatistické informácie o zúčastnených druţ-
stvách a jednotlivcoch : 
- v kategórii Driver 1 sa súťaţe zúčastnilo 19 tímov 
- v kategórii Driver 2 sa súťaţe zúčastnilo 7 tímov 
- v kategórii Stavebnice sa súťaţe zúčastnilo 16 tímov 
- v kategórii Free style sa súťaţí zúčastnili 3 tímy 
- v uzavretej kategórii Comenius sa súťaţe zúčastnilo 5 tímov 
(Nemecko, Rumunsko, Slovensko, Dánsko, Fínsko).  

Celkovo sa Trenčianskeho robotického dňa zúčastnilo 19 
základných a stredných škôl zo Slovenska a 5 zahraničných 
škôl, ktorí v súťaţiach predstavili presne 50 robotov. 

Výsledková listina : 
-  Driver 1 :   
 1. Fortuna Dominik s robotom Apollo  

2. Šedivý Peter s robotom Thunde  
3. Poláček Ondrej s robotom  Trust 
Všetci súťaţiaci sú zo Základnej školy s MŠ v Trenčianskej 
Turnej  

-   Driver 2 : 
1. Základná škola s Materskou školou Trenčianska 

Turná 
2. Spojená škola Bánovce nad Bebravou -  Dylík Adrian; 
3. Základná škola Trenčín, Na dolinách;  
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-  Stavebnice (skladačky robotov) : 
1. Základná škola  Prievidza, Mariánska - Madaj Pavol, 

Mečiár Adam (Kopírka ) 
2. Základná škola s Materskou školou Horné Srnie – 

Kebísek Branislav, Špirka Zdenko, Kebísek Marcel ( 
Čistička) 

3. Základná škola Trenčín, Hodţova - Balucha Dušan, 
Schvarzbacher Martin, (Kačer) 

-  Freestyle : 
1. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 

- Jozef Humaj, Martin Geier (Zver)          
2. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Nové Zámky 

- Martin Smoľak 
3. Základná škola Trenčín, Laca Novomeského 

-  Comenius : 
1. Nemecko 
2. Rumunsko 
3. Dánsko 
4. Fínsko 
5. Slovensko  

Cenu firmy National Instruments  
získala Základná škola Trenčín, Kubranská - Jakub Bukovčák,  
Cenu firmy Elso Philips Service  
získala Stredná priemyselná škola J. Murgaša, Banská Bys-
trica - Vladimír Petrík,  
Cenu firmy Elso Philips Service  
získala Základná škola s Materskou školou Horné Srnie - 
Branislav Kebísek,  
Pohár dekana Fakulty Špeciálnej techniky Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka  
získala Základná škola Trenčianska Turná  

Vlastné poznámky 
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Občianske zdruţenie Trenčín Juh v spolupráci s poslancom 
mestského zastupiteľstva 
Branislavom Zubriča-
ňákom na Deň učiteľov 
dňa 28. marca 2009 nav-
štívili všetky základné a 
materské školy na sí-
dlisku Juh – a to Základ-
nú školu Novomeského, 
Základnú školu Východ-

ná, Materskú školu J. Halašu, Materskú školu Šmidkeho a Ma-
terskú školu Šafáriková. V týchto školských zariadeniach ob-
darovali všetkých pedagógov kvietkom. Pri tejto príleţitosti 
odovzdal Branislav Zubričaňák aj notebooky, ktoré boli 
venované školám pri príleţitosti krstu webu. 

www.trencinjuh.sk 28.03.2009 
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Dňa 19. marca 2009 sa uskutočnil na Trenčianskej univer-
zite Alexandra Dubčeka odborný seminár pod názvom  „Stav 
a rozvoj funkčnej gramotnosti ţiakov základných škôl“ v pod-
texte sa téma dotýkala matematickej a čitateľskej gramotnosti. 
Seminár otvoril podpredseda vlády Slovenskej republiky a 
minister školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Ján Mikolaj, 
CSc. S úvodnými príhovormi vystúpili – riaditeľ Štátneho 
pedagogického ústavu PhDr. Július Hauser, riaditeľka  
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. 
Romana Kanovská a generálna riaditeľka Metodicko-peda-
gogického centra PhDr. Helena Hanuljaková. Pred hodno-
tiacimi správami o funkčnej gramotnosti v národných medzi-
národných meraniach ţiakov základných škôl poradca ministra 
školstva Slovenskej republiky prof. PhDr. Miron Zelina, 
DrSc. prítomných poslucháčov zoznámil o mieste funkčnej 
gramotnosti v školskej reforme na Slovensku. A potom uţ 
nasledoval prvý blok hodnotiacich správ zo strany odborníkov : 
- Mgr. Daniela Heldová, PhD. z Národného ústavu certi-

fikovaných meraní vzdelávania hovorila o výsledkoch štú-
die OECD PISA 2006, ktorá mapovala čitateľskú a mate-
matickú gramotnosť slovenských ţiakov v medzinárodnom 
porovnaní; 

- Mgr. Andrej Mentel z Národného ústavu certifikovaných 
meraní vzdelávania hovoril o výsledkoch ţiakov 4. ročníka 
základných škôl v medzinárodnom meraní TIMSS 2007 
v matematike a prírodovede; 

- Mgr. Eva Polgáryová z Národného ústavu certifikovaných 
meraní vzdelávania hovorila o výsledkoch ţiakov 9. ročníka 
základných škôl v roku 2008 o čitateľskej a matematickej 
gramotnosti v celonárodnom testovaní; 
V panelovej diskusii v druhom bloku na tému „Rozvíjanie 

funkčnej gramotnosti v oblastiach vzdelávania“ vystúpili 
pracovníci Štátneho pedagogického ústavu - RNDr. Mária 
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Nogová, PhD., PaedDr. Jozef Kuzma, PhD., PaedDr. Klára 
Ferliková, Mgr. Mária Kelcová, RNDr. Mária Siváková, 
Mgr. Peter Kelecsenyi.  

V treťom bloku na tému „Metódy rozvíjania funkčnej 
gramotnosti vo vyučovaní“ vystúpili pracovníci Metodicko-
pedagogického centra v Trenčíne PaedDr. Alžbeta Hirková a 
Mgr. Marián Mišík. 

Vlastné poznámky 
 
Od pondelka 20. do stredy 22. apríla 2009 vládol na ulici. Ľ. 

Stárka pred Špeciálnou základnou školou internátnou Vla-
dimíra Predmerského 
v Trenčíne čulý pra-
covný ruch mladých 
ľudí. Okoloidúcich 
peších a automobilis-
tov pútala najmä 
oranţová farba ich 
pracovného obleče-
nia, ktorá chtiac či 
nechtiac prinútila kaţ-
dého na chvíľu sús-
trediť pozornosť, čo sa tu deje. No my sme nielen zastavili, ale 
aj pozisťovali na riaditeľstve tejto školy, čo to majú za 

aktivity. Riaditeľka 
Mgr. Jarmila Blašková 
vysvetlila, ţe „vďaka 
Fondu Dr. Klaun si na 
našej škole študenti 
druhého ročníka Fakulty 
Facility Managementu 
z Univerzity aplikovanej 
vedy v Brede v Holand-



 248 

sku prišli odskúšať praxi svoje teoretické vedomosti. Uţ na 
začiatku nám bolo známe, ţe študentom musíme ponúknuť 
prácu, ktorej výsledok malo byť niečo viditeľné pre ich 
projekt, ale aj pre naše zariadenie. Ponúkli sme im opravu a 
náter oplotenia školy. Pre nás to bola ponuka veľmi 
zaujímavá, pretoţe nielen prácu, ale aj materiál na tento 
projekt si študenti zabezpečovali z vlastných zdrojov.“ I keď 
na začiatku osobného 
kontaktu po príchode 
študentov do školy 
v prvý deň realizácie 
projektu bolo aj trocha 
vzájomnej trémy. Tá 
však rýchlo opadla, keď 
si študenti stanovili, aké 
druhy činností budú vy-
konávať s upresnením miesta,  pracovných nástrojov a pustili 
sa do práce. 

Študenti v prvý deň svoju prácu začali demontovaním 
ochranného ostnatého drôtu z oplotenia a oceľovými kefami 
a šmirgľom odstraňovali hrdzu a 30 rokov staré popraskané 

nátery na školskom plo-
te, aby ho tak pripravili 
na vymaľovanie. Medzi-
tým časť študentov po-
dľa plochy prepočítala, 
aké mnoţstvo farby bude 
treba a vybrala sa po 
nákupoch v trenčian-
skych obchodoch. Na 
druhý deň si študenti 

najprv stanovili farebnosť jednotlivých polí oplotenia, 
popodkladali pod ne ochranné biele plátno, priniesli si farby, 
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štetce, riedidlá a pustili sa do maľovania. Túto prácu prerušilo 
hodinové vystúpenie Dr. Klauna pre ţiakov školy a študentov. 
Na tretí deň bolo uţ od rána vidieť zmeny na oplotení, jeho 
červeno-modré ponatierané diely a ţlté brány. Celá ulica sa 
stala sviatočnou aj s rozkvitnutým orgovánom. 

Pred ukončením tejto pracovnej misie holandských 
študentov sa uskutočnila tlačová beseda, na ktorej poskytli 
študenti informácií o svojom projekte. Lektor študentov Serge 
Verwiel pripomenul, ţe projekt sledoval vyučovanie 
manaţmentu v praxi, v ktorom celú organizáciu práce mali 
v rukách študenti, t.j. zadeľovanie študentov do jednotlivých 
skupín a určenie ich vedúcich, zadeľovanie miesta práce.  
Sami sa rozhodovali o pouţitých mnoţstvách a druhoch farby, 
štetcov a riedidiel, o pouţití ochranných pomôcok a podobne. 
Kaţdý študent pri práci si zvolil jemu vlastný spôsob riešenia 
problému. Učitelia do rozhodovania študentov nezasahovali, 
aj keď niekedy ich riešenie bolo komplikované. Na začiatku 
projektu si študenti uţ v septembri minulého roka vytvorili 
niekoľko výborov, napríklad so zameraním na sponzoring, 
organizáciu cesty, po-
byt, stravovanie a po-
dobne. Bliţšie o sponzo-
ringu projektu hovorili 
členky tohto výboru 
Loes van der Wallen 
a Chantal van Raves-
reijn. Hľadanie sponzo-
rov pre 80 člennú sku-
pinu bolo veľmi ťaţké. Organizovali koncerty a iné podujatia 
výnosy z nich išli do spoločnej kasy na realizáciu projektu. 
O organizácii cesty, pobyte a stravovaní hovorili Ivo Kor-
teweg a Irene van Looj. Na začiatku si všetko zistili pros-
tredníctvom internetu, takţe keď prišli do Trenčína, niektoré 



 250 

objekty poznali z fotografií, takţe sa cítili ako doma. Cez 
internet potom aj ďalej komunikovali pri výbere ubytovania 
a reštaurácií. So všetkým boli veľmi spokojní. Vyjadrili obdiv, 
koľko zelene je v meste. Riaditeľka školy Mgr. Jarmila 
Blašková vyjadrila veľkú spokojnosť s prácou študentov, 
pretoţe škola opeknela k čomu prispelo aj 300 metrov 
omaľovaného oplotenia školy. Na otázku, keď by študenti 
rozhodli prísť aj o rok, čo by pre nich pripravila odpovedala, 
ţe „v arboréte by pre nich vyčlenila priestor pre zriadenie 
„holandskej záhrady, lebo po minuloročnej veternej smršti je 
treba veľa naprávať“. Ing. Janka Sedláčková z Fondu Dr. 
Klaun Trenčianskej nadácie, ktorá bola šedou eminenciou 
realizácie projektu holandských študentov v Trenčíne a plnila 
aj funkciu organizátora a tlmočníka povedala, ţe má radosť, 
lebo sa podarilo obrovské dielo, za ktorým je 1680 
odpracovaných hodín, cca 100 kg farby, ale predovšetkým 
výborný pocit všetkých – školy, jej ţiakov, študentov aj tých, 
ktorí sa podieľali na organizácii cesty. A keďţe študenti 
vykúpili všetky farby v Trenčíne, na záver vyslovila 
ospravedlnenie všetkým, ktorí po ich projekte márne hľadali 
na pultoch predajní. 

Vlastné poznámky 
 
Na Základnej škole Trenčín, Novomestského ul. dňa 7. 

mája 2009 si pripomenuli súčasní peda-
gogickí pracovníci i zamestnanci, ale aj 
bývalí pracovníci tridsať rokov jej exis-
tencie. Bolo to presne 1. septembra 1979 
kedy sa po prvý raz otvorili brány školy. 
Osláv sa zúčastnil primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler, poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčín Branislav 
Zubričaňák a Ing. Ján Bezák, vedúci 
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odboru školstva Mgr. Jozef Baláž a ďalší vzácni hostia. 
Slávnostný príhovor predniesol riaditeľ jubilujúcej školy Mgr. 
Jozef Spišák, ktorý v úvode začal slovami učiteľa národov 
Jána Ámosa Komenského, aby škola nebola miestom sĺz, 
bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou  a rajom. A skutočne 
škola na Ulici L. Novomeského sa stala pre ţiakov druhým 
domovom, o čom hovoria tí, ktorí tu pôsobili, i tí ktorí školu 
absolvovali. Riaditeľ školy sa zastavil pri niektorých 
najdôleţitejších etapách v ţivote školy. Jej začiatok sa začal 
odvíjať 1. septembra 1979 s 339 ţiakmi s 23 učiteľmi v 13 
triedach prvého stupňa. Uţ v ďalšom školskom roku 
1980/1981 sa začalo 
vyučovanie na dru-
hom stupni. Na kon-
ci školského roka 
1983/1984 opustili 
školu prví ôsmaci. V 
tomto školskom ro-
ku bol zaloţený fol-
klórny súbor Dro-
tárik. Najväčší počet 
1151 ţiakov dosiahla v školskom roku 1986/87, ktorých učilo 
58 učiteľov v 39 triedach. Pre vyučovanie sa vyuţívali na 
triedy aj gymnastické sály a iné špeciálne učebne aj tak však 

nie všetky deti mohli byť 
zaškolené na Juhu. Časť 
detí dochádzala na Zá-
kladnú školu Trenčín, 
Bezručova ul. a Základ-
nú školu Trenčín, Ul. Dl-
hé Hony. V priebehu ro-
kov škola prešla viace-
rými organizačnými 
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zmenami, keď boli zriadené NC triedy, triedy pre talentované 
deti, triedy zamerané na vyučovanie cudzích jazykov, triedy 
zamerané na šport (karate). Po roku 1989, kedy nastal útlm 
komplexnej bytovej výstavby na Juhu, zaznamenal sa 
v priebehu ôsmych rokov pokles počtu ţiakov. Racionálne 
opatrenia donútili zriaďovateľa Mestský úrad v Trenčíne 
v roku 2004 zrušiť Základnú školu Trenčín, Saratovská 
a ţiakov presunul na Základnú školu Trenčín, Novomeského 
ulica. V súčasnej dobe, teda v školskom roku 2008/2009 má 
škola 26 tried, so 638 ţiakmi a ktorých učí 48 učiteľov. 
Riaditeľ školy osobitne vyzdvihol príkladnú starostlivosť 
zriaďovateľa o materiálnu a finančnú stránku školy, ktorá 
umoţnila zriadenie dvoch učební informatiky, postupnú 
výmenu školských lavíc, rekonštrukciu športového areálu, 
sociálnych zariadení, telocvične, krytej plavárne, školského 
dvora, pomohla odstrániť zatekanie budovy školy a podobne. 
Okrem 26 tried, v ktorých sa vyučuje má škola ďalších 22 
špecializovaných učební. Na záver snáď treba pripomenúť 
slová riaditeľa školy Mgr. Jozefa Spišáka : „A tebe, škola, do 
ďalších rokov prajeme iba šťastné deti!“ Slávnostné zhro-
maţdenie pozdravil aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler poďakoval všet-
kým učiteľom, ktorí na 
tejto škole pôsobili, za 
ich prácu s deťmi a za-
ţelal osadenstvu školy 
ďalšie úspechy pri vý-
chove mladej generá-
cie. Veľmi milým ges-
tom z jeho strany na 
záver príhovoru bolo 
oznámenie rozhodnutia, ţe pri príleţitosti výročia školy sa 
rozhodol odovzdať finančný dar 3.000 euro na vybavenie 
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novej učebne jazykov, čo prítomní ocenili potleskom. A ešte 
pred kultúrnym programom spolu s riaditeľom školy Mgr. 
Jozefom Spišákom odovzdal kytice kvetov štyrom 
pedagogickým pracovníkom Mgr. Eve Fečkaninovej, Mgr. 
Márii Poláčkovej, Mgr. Tatjane Kvasňovskej a Anne 
Helešovej, ktoré stáli na začiatku tejto vzdelávacej inštitúcie. 
Záver oslavy patril pestrému kultúrnemu programu, ktorý 
pripravili učitelia prvého stupňa so svojimi ţiakmi.  

Vlastné poznámky 
 

Základná škola na Be-
zručovej ulici v Trenčíne 
spolupracuje so štyrmi za-
hraničnými školami na envi-
ronmentálnom diele Za-
chráňme svoj svet v rámci 
projektu Comenius. Počas 
dvoch rokov trvania projektu postupne kaţdá škola hostila 
ostatné druţobné výpravy. V poradí tretie spoločné stretnutie 
sa uskutočnilo v Trenčíne dňa 21. mája 2009. Pri tejto prí-
leţitosti prijal delegácie pedagógov zo Severného Írska, 
Nemecka, Španielska, Talianska a z domácej Základnej školy 
na Bezručovej ul. viceprimátor Tomáš Vaňo. 

„Základná škola 
na Bezručovej ul. sa 
vydala cestou takzva-
ného záţitkového 
učenia, pri ktorom sa 
kladie dôraz na 
praktické zuţitkova-
nie poznatkov. Preto 
po skúsenostiach 
s projektom Sokrates 
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teraz na škole pracujeme na spoločnom diele Zachráňme svoj 
svet. Plnenie projektu trvá dva roky, financovanie kompletne 
zabezpečuje Európska únia. Máme skvelú moţnosť pre-
zentovať školu, ţiakov, mesto. Navzájom porovnávame špe-
cifické systémy vzdelávania v jednotlivých krajinách,“ kon-
štatoval riaditeľ Mgr. Ivan Pavlík. Zaujímavé bolo vyjadrenie 
zahraničného účastníka Alfreda Mangolda z nemeckého 
Münsteru na záver návštevy v Trenčíne - „Pre nás bol projekt 
Comenius tretí v poradí a po prvýkrát so slovenskou školou. 
Bol to pre nás veľký záţitok. Objavili sme školu, ktorá spája 
moderné a tradičné elementy. Všetkým nám išlo o spoločný 
cieľ a to ochranu ţivotného prostredia v škole, rodine, 
spoločnosti. Participujeme na tomto projekte, aby sme sa 
naučili opäť niečo nové. Chceme sa ukázať ako Európania. 
Mladí vidia, ţe existuje skutočná Európa. Všetci majú 
podobné záujmy ako hudbu, futbal... Deti sú vo svojom 
vystupovaní prirodzené, rozprávajú sa medzi sebou, pomáha 
im znalosť cudzích jazykov. Na stretnutiach máme šancu 
ďalej spolupracovať na rozpracovaných projektoch.“ Po 
prvýkrát bola v Trenčíne aj španielska delegácia z mesta 
Vinaros, ktorú viedol 
riaditeľ tamojšej ško-
ly Juan Esteller 
Grañana. „Naši ţiaci 
zistili, ţe zodpovedné 
štúdium a znalosť cu-
dzích jazykov im 
otvára dvere na uni-
verzity a do lepšej bu-
dúcnosti. Aj preto sa 
zúčastňujeme na projekte Comenius.“ Domáci svojím hosťom 
poukazovali  Trenčiansky hrad, hrad Beckov či zámok Boj-
niciach. Vyvrcholením stretnutia bolo vystúpenie trenčian-
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skych ţiakov v školskej telocvični a doslova sa nechali hostia 
strhnúť ich vystúpením. 

Pomocná evidencia 336/1/09 
 

V piatok popoludní dňa 22. mája 2009 v Kultúrnom 
a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne sa slávnostne otvorila vernisáţ absolventských prác 
všetkých študijných umeleckých odborov maturujúcich 
študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne riaditeľka 
školy Mgr. Mária Vilkovská. V úvode konštatovala, ţe jej 
„prichodí poďakovať všetkým, ktorí stoja za týmto úspechom.  
Sú to všetci odborní pedagógovia, ktorí viedli počas štyroch 
rokov a potom sú to rodičia, ktorí boli pre svoje deti pevnou 
oporou v štúdiu.“ I dnes pri rozlúčke so školou sa absolventi 
priznali, ţe na začiatku tejto cesty ani nevedeli, čo budú 
študovať a vlastne, čo dnes vedia je výsledok ich štúdia. Prišli 
s veľkou dávkou odvahy a s veľkým talentom. „Som rada, ţe 
sme zase v meste. Som rada, ţe mladé umenie na nás dýcha 
z kaţdého kúta námestia, lebo kaţdé výtvarné oddelenie 
vystavuje v iných priestoroch.“ V ďalšej časti príhovoru, 
predstavila riaditeľka školy absolventské triedy, ich  
najlepších študentov, ako aj učiteľov, ktorí študentov 
v priebehu štyroch rokov odborne viedli. Záver patril módnej 
prehliadke, v ktorej vystúpili v úlohe modeliek absolventky so 
svojimi absolventskými modelmi. Po módnej prehliadke, 
účastníci vernisáţe sa rozišli do jednotlivých výstavných 
priestorov, kde vystavovali absolventské triedy. Do 
Trenčianskeho múzea, kde vystavovala propagačná grafika, 
Mestskej galérie, kde vystavovalo propagačné výstavníctvo 
a scénická a kostýmová tvorba, Centra rozvoja, kde vysta-
voval fotografický dizajn a foyer Kultúrneho a metodického 
centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde vystavovalo 
módne návrhárstvo.   
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Vlastné poznámky 
 
Nový športový areál pre deti i návštevníkov z blízkeho 

okolia pribudne v areáli Základnej školy Trenčín Bezručova 
ulica uţ na jeseň tohto roku.  Projekt predstavil ţiakom a ria-
diteľovi školy Mgr. Ivanovi Pavlíkovi primátor Ing. Bra-
nislav Celler počas pracovnej návštevy v piatok 5. júna 2009. 
Predloţený projekt okrem atletického oválu rieši pre potreby 
športového vyţitia školákov dve multifunkčné ihriská na 
basketbal a volejbal a jedno na hádzanú futbal či tenis. Ponuka 
športovísk bude doplnená o doskokovú dráhu a detské ihrisko 
s malou lezeckou zostavou určené pre deti prvého stupňa. 
Primátor Ing. Branislav Celler o tomto realizácii tohto zámeru 
povedal, ţe „investíciou sa pokračuje v trende obnovy špor-
tovísk pri základných školách. Ich návštevnosť potvrdzuje, ţe 
sme sa vybrali správnym smerom.“   

Pre osvieţenie pamäti treba uviesť, ţe v uplynulom období 
prešli kompletnou rekonštrukciou športoviská na Základnej 
škole Trenčín, Ulica Veľkomoravská, Základnej škole Ulica 
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Hodţova a Základnej škole Ulica Novomeského, pričom 
celková investovaná suma do ich obnovy bola viac ako               
2,5 mil. eur (76 mil. Sk). Okrem zlepšenia športových pod-
mienok pre ţiakov týchto škôl je ich hlavným benefitom dos-
tupnosť aj pre ostatných obyvateľov. Všetky uvedené špor-
toviská sú mimo vyučovacích hodín voľne prístupné pri reš-
pektovaní pravidiel uţívania stanovených správcom. Štatistika 
z roku 2008, kedy návštevnosť športovísk dosiahla takmer 92 
tisíc športovcov potvrdzuje správnosť investovaných pros-
triedkov do ich obnovy. 

www.trencin.sk 10.06.2009 
Pomocná evidencia 355/1/09 
 
V dňoch 9. a 10. júna 2009 sa v Lopušnej doline pri Svite 

uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky súťaţe mla-
dých záchranárov civilnej ochrany, ktorú organizovala Sekcia 
krízového manaţmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky. Súťaţné druţstvo Základnej školy na 
Ul. L. Novomeského v Trenčíne v zloţení Alica Hehejíková, 

Alica Brázdová, Mi-
chal Slezák a Dominik 
Gabriel pod odborným 
vedením Mgr. Jarmily 
Oravcovej a Mgr. Ma-
riána Hrnčára získa-  
valo uţ od začiatku 
svojho účinkovania 
v súťaţi samé úspechy. 
Napriek tomu, ţe sa 
súťaţe zúčastnilo ako 

nováčik, zvíťazilo v obvodnom kole v roku 2008 a aj v kraj-
skom kole v apríli 2009. Svoje dominantné postavenie v rámci 
Trenčianskeho kraja potvrdilo aj v republikových majstrov-
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stvách vybojovaním bronzovej priečky. Obsadením krásneho 
tretieho miesta úspešne reprezentovalo nielen základnú školu, 
ale i celý Trenčiansky kraj. K dosiahnutým výsledkom im 
srdečne blahoţeláme a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu. 

Príspevok Mgr. Mariána Hrnčára 
 

Utorňajší večer 16. júna 2009 
v divadelnej sále Kultúrneho  
a metodického centra Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky v Tren-
číne vyvrcholili spomienkové os-
lavy 60. výročia vzniku významnej 
vzdelávacej a kultúrnej inštitúcii 

v našom meste Základnej umeleckej škole Trenčíne sláv-
nostným koncertom, nesúcej od minulého roka pomenovanie 
po významnom jej učiteľovi a hudobnom skladateľovi 
Karolovi Pádivom.  

Prichádzajúcich pozva-
ných hostí a vôbec všet-
kých, ktorí sa rozhodli 
stráviť tento večer v mi-
lých spomienkach na svoju 
alma mater vítala dychová 
hudba jubilujúcej školy, 

zloţená zo súčasných, ale 
aj jej bývalých absol-
ventov. Divadelná sála 
zastúpená všetkými veko-
vými kategóriami počnúc 
od súčasných jej ţiakov, 
ich rodičov aţ po naj-
starších jej bývalých ab-
solventov privítalo potles-
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kom všetkých vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie na toto 
kultúrne podujatie a pozorne si vypočulo úvodný príhovor 
riaditeľky školy Veroniky Soukupovej, v ktorom priblíţila 
jednotlivé úseky vývoja školy. Ako povedala, „píše sa, ţe 
škola má 60 rokov, ale celkom to asi tak nie je, pretoţe prvá 
hudobná škola v Trenčíne s jednou triedou bola zaloţená 
v roku 1933 mladou absolventkou dramatickej akadémie 
v Bratislave Margita Dubnicayovou. Táto škola trvala do roku 
1940, ale medzitým vznikla ďalšia hudobná škola, ako 
Súkromný hudobný ústav ktorý viedla Ida Gallová – Brú-
novská aţ do roku 1949, kedy správu nad ňou prevzalo 
kuratórium mesta Trenčín a dostala aj nové pomenovanie 
Mestský hudobný ústav so šiestimi klavírnymi triedami. 
Správa mesta Trenčín trvala do roku 1951, kedy prevzal školu 
do správy štát, premenovala sa na Hudobnú školu a riaditeľom 
sa stal Leopold Zoltán Krull, ktorý ju viedol do roku 1954. Od 
roku 1954 sa riaditeľkou školy stala na plných 17 rokov 
Margita Dubnicyová, kedy prešla škola najväčšími zmenami. 
V roku 1958 sa podarilo získať pre účely hudobnej školy 
budovu na Palackého ulici, v roku 1951 sa škola premenovala 
na Ľudovú školu umenia a vtedy začali vznikať ostatné odbory 
– v roku 1962 výtvarný odbor, v roku 1963 tanečný odbor 

a v roku 1964 literárno-
dramatický odbor. Po 
odchode Margity Dub-
nicayovej  na dôchodok 
roku 1971, do funkcie 
riaditeľa nastúpil Ale-
xander Nahacký. Počas 
jeho funkčného obdo-
bia, v roku 1978 pre 

potreby Ľudovej škole umenia pridelené celé tretie podlaţie 
a polovicu druhého podlaţia budovy bývalého Okresného 
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národného výboru Trenčíne. Alexander Nahacký pôsobil vo 
funkcii 17 rokov, keď ho v roku 1988 vystriedal Milan Majtás. 
Po dvoch rokoch ho vystriedal vo funkcii Jozef Polomský, 
ktorý viedol túto školu šesť rokov. V roku 1996 ho vystriedala 
Mária Naňová, ktorá bola vo funkcii tri roky. Od roku 1999 je 
vo funkcii riaditeľa Veronika Soukupová.“  

Po tomto krátkom priereze existencie školy za uplynulých 
60 rokov súčasná riaditeľka Veronika Soukupová ukončila 
svoj príhovor poďakovaním všetkým bývalým riaditeľom 
a tým, ktorí prijali pozvanie na dnešný slávnostný koncert 
Alexandra Nahackého a Jozefa Polomského pozvala k sebe 
na javisko a odovzdala im kytice kvetov. 

Ďalší program večera pokračoval dva a polhodinovým 
slávnostným koncertom s vynikajúcou dramaturgiou, vyplne-
ného špičkovými vystúpeniami terajších ţiakov, napr. akor-
deonistu Tomáša Martinka, huslistu Mateja Kubalu, Dy-
chového orchestra Základnej umeleckej školy s dirigentom 
Ludvikom Soukupom, Komorného orchestra Základnej ume-
leckej školy s dirigentom Martinom Holúbkom i bývalých 
absolventov školy, napr. trúbkara Vladimíra Ďatelinku, 
speváčky Lucie 
Komorovskej, 
speváka Dušana 
Víťazka. Po záve-
rečnom vystúpení 
Komorného or-
chestra Základnej 
umeleckej školy 
a hostí za dirigo-
vania Aleny Piat-
kovej prepukol v divadelnej sále niekoľko minútový potlesk 
prerušený predstavením všetkých učiteľov na javisku diva-
delnej sály Veronikou Soukupovou.  
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Na otvorenú scénu úplne záver vystúpil primátor Mesta Ing. 
Branislav Celler a ďalší pozvaní hostia, ktorí jubilujúcej 
škole zaţelali veľa ďalších úspešných rokov pri napĺňaní jej 
poslania. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 399/1/09, 400/1/09 
 
Primátor Ing. Branislav Celler odovzdal 18. júna 2009 

štrnástim riaditeľom základných a materských škôl, vrátane 
riaditeľky základnej umeleckej školy a centra voľného času, 

menovacie dekréty. Na vedú-
cich postoch sa oproti uplynu-
lému funkčnému obdobiu 
udiala jediná zmena. Novou 
tvárou vo vedení Materskej 
školy Niva v Opatovej je Ale-
na Šeptáková. 

Vymenovaniu do funkcií 
predchádzalo riadne výberové konanie. Víťazi museli získať 
nadpolovičnú väčšinu hlasov výberovej komisie, ktorú tvorili 
členovia rady školy a zástupcovia Krajského školského úradu 
v Trenčíne a štátnej školskej inšpekcie. 

„Všetkým 
prajem, aby sa 
vám darilo na-
pĺňať predsa-
vzatia a plány, 
ktoré ste pred-
niesli pred ra-
dou školy. Ob-
stáli ste vo vý-
berových kona-
niach a zároveň 
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máte dôveru kolegov, spolupracovníkov a rodičov detí z vašej 
školy. V mene mesta Trenčín verím, ţe aj naďalej budeme 
úspešne spolupracovať. Ţelám vám mnoho úspechov,“ 
povedal v príhovore primátor Ing. Branislav Celler pri 
príleţitosti menovania riaditeľov do ďalšieho päťročného 
funkčného obdobia. 

Mená riaditeľov na Základnej školy Veľkomoravská 
a Základnej školy Na dolinách v Trenčíne sa dozvieme v 
druhom kole výberového konania, pretoţe v prvom kole 
kandidáti nezískali potrebný počet hlasov. Na ostatných 
školách nenastali výmeny riaditeľov, lebo ich päťročné 
funkčné obdobie ešte nenaplnilo. Menovaní riaditelia zá-
kladných škôl v Trenčíne na funkčné obdobie 2009/2014 : 
- Mgr. Michal Galko, Základná škola Ul. Dlhé Hony, 
- RNDr. Darina Lochmanová, Základná škola Východná ul. 
- Mgr. Marián Lopatka, Základná škola Hodţova ul. 
- Mgr. Jozef Spišák, Základná škola Novomeského ul. 
- Veronika Soukupová, Základná umelecká škola K. 

Pádivého 
- PhDr. Mária Orichová, Centrum voľného času 

Menovaní riaditeľky materských škôl v Trenčíne na 
funkčné obdobie 2009/2014 : 
- Mgr. Zuzana Danková, Materská škola Povaţská ul. 
- Nadežda Andelová, Materská škola Šafárikova 
- Bc. Klára Ležatková, Materská škola Ul. Na dolinách 
- Adriana Jakušová, Materská škola Šmidkeho ul. 
- Alena Šeptáková, Materská škola Ul. Niva 
- Ingrid Meravá, Materská škola Ul. Pri parku 
- Mgr. Angelika Koprivňanská, Materská škola J. Halašu 
- Dana Ježíková, Materská škola Stromova ul. 

www.trencin.sk 18.06.2009 
Pomocná evidencia 396/1/09 
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Uţ po piaty raz vyhlásilo 

Mesto Trenčín najúspešnej-
ších ţiakov trenčianskych zá-
kladných škôl udelením oce-
nenia Detská osobnosť Mes-
ta Trenčín za školský rok 
2008/2009. Vo štvrtok 18. jú-
na 2009 v Kongresovej sále 

hotela Tatra prevzali z rúk primátora Mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera jednotlivci aj druţstvá ţiakov, ktorí 
v uplynulom školskom roku dosiahli výborných výsledkov vo 
vedomostných, umeleckých a športových súťaţiach. Ţiakov 
nominovali na ocenenie 
Detská osobnosť mesta 
Trenčín jednotlivé zá-
kladné školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín. „Vzdelanie je 
podľa mňa hneď po 
zdraví to najdôleţitejšie. 
Som veľmi rád, ţe dnes 
oceňujeme tých z vás, ktorí ste na sebe pracovali a dosiahli 
vynikajúce úspechy v rôznych oblastiach. Úspešne ste 
reprezentovali seba, svoje školy, ale aj naše mesto. Verím, ţe 
vaša úspešnosť bude inšpiráciou aj pre vašich spoluţiakov. 
Srdečne blahoţelám a prajem veľa ďalších úspechov,“ 
povedal v príhovore k oceňovaným ţiakom primátor Ing. 
Branislav Celler. 

Aj tento rok boli ţiaci ocenení v troch hlavných 
kategóriách. Do prvej kategórie boli zaradení ţiaci, ktorí 
dosiahli výborných výsledkov v predmetových olympiádach 
a postupových súťaţiach vyhlásených Ministerstvom školstva 

úspešná ţiačka Monika Decká zo ZŠ Trenčín, Výchoná ul. 

riaditeľka ZŠ Trenčín Kubranská Mgr. Daniela Felgrová preberá ocenenie ako najlepšia 
v športových súťaţiach 
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Slovenskej republiky. Do druhej kategórie boli zaradení ţiaci, 
ktorí dosiahli vynikajúcich výsledkov v športových súťaţiach 
vyhlasovaných Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 
a Slovenskou asociáciou športu a tretiu kategóriu tvorili 
mimoriadne úspešní ţiaci základných umeleckých škôl.  

Okrem ocenenia jednotlivcov z radu ţiakov boli po druhý 
raz ocenené aj najúspešnejšie základné školy. Ocenenie za 
najlepšie dosiahnuté výsledky vo vedomostných súťaţiach 

získala Základná 
škola Trenčín na Ul. 
Dlhé Hony, ktoré 
prevzal jej riaditeľ 
Mgr. Michal Galko. 
Ocenenie za naj-
lepšie dosiahnuté 
výsledky v športe 
získala Základná 
škola Trenčín, Ku-

branská cesta, ktoré prevzala Mgr. Daniela Felgrová. 
Ocenenie Detská osobnosť Mesta Trenčín 2008/2009 zís-

kali : 
- kategória geografia – Milan Zongor zo Základnej školy 

Trenčín, Ul. Dlhé Hony 
- kategória matematika – Veronika Mudroňová zo 

Základnej školy Trenčín, ul. Dlhé Hony  
- kategória dejepis – Kristína Kumová zo Základnej školy 

Trenčín, Ul. Dlhé Hony  
- kategória anglický jazyk – Martin Schvarzbacher zo 

Základnej školy Trenčín, Hodţova ul. 
- kategória anglický jazyk – Roman Jaška zo  Základnej 

školy Trenčín, Hodţova ul. 
- kategória nemecký jazyk – Martin Králik Základnej školy 

Trenčín, Hodţova ul. 

riaditeľ ZŠ Dlhé Hony Michal Galko preberá ocenenia za najlepšiu školu vo 
vedomostných súťaţiach 
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- kategória slovenský jazyk – Barbora Bútorová zo 
Základnej školy Trenčín, Ul. Dlhé Hony  

- kategória rétorika – Zuzana Betáková zo Základnej školy 
Trenčín, Veľkomoravská ul. 

- kategória cezpoľný beh – družstvo žiakov zo  Základnej 
školy Trenčín, Ul. Na dolinách  

- kategória hod kriketovou loptičkou – Dominique Michele 
Maršová zo Základnej školy Trenčín, Ul. Dlhé Hony  

- kategória ľahká atletika, beh na 300 metrov, vrh guľou – 
Kristína Kvasnicová zo Základnej školy Trenčín, Ku-
branská  

- kategória malý futbal – družstvo starších žiakov zo 
Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách 

- kategória malý futbal – družstvo mladších žiakov zo 
Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách  

- kategória gymnastický štvorboj – družstvo žiačok zo 
Základnej školy Trenčín, Východná ul.  

- kategória športová gymnastika – Monika Decká zo Základ-
nej školy Trenčín, Východná 

- kategória hádzaná – družstvo žiakov zo Základnej školy 
Trenčín, Hodţova ul 

- kategória karate – Lucia Bacová zo Základnej školy Tren-
čín, Hodţova ul.  

- kategória stolný tenis – družstvo žiakov zo Základnej školy 
Trenčín, Kubranská ul. 

- kategória malý futbal – družstvo žiakov 1. stupňa zo 
Základnej školy Trenčín, Hodţova ul. 

- kategória výtvarník – Dávid Sedláček zo Základnej 
umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne 

- kategória inštrumentalista – Petra Sládečková zo Základ-
nej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne  

- kategória Spevák – Dominika Paláková z Piaristického 
gymnázium Jozefa Braneckého 
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- kategória mimoriadna cena – Rebeka Petrtýlová zo 
Základnej školy Trenčín, Bezručova ul. 

- kategória mimoriadna cena – mladí záchranári zo 
Základnej školy Trenčín, Ul. L. Novomeského. 
Vlastné poznámky 
 
Dňa 26. júna 2009 sa uskutočnilo na Základnej škole 

Trenčín, Kubranská ulica tradičné vyhodnotenie školských 
časopisov za prítomnosti Mgr. Ľubici Kršákovej z Útvaru 
školstva Mestského úradu v Trenčíne, redaktorky mesačníka 

Trenčín Mgr. Eriky 
Kostkovej a zástup-
kyne riaditeľky Zá-
kladnej školy Tren-
čín, Kubranská ul. 
Mgr. Edity Krechá-
čovej. 

Redaktorka Mgr. 
Erika Kostková kon-
štatovala, ţe v tomto 

školskom roku úroveň školských časopisov dosiahla veľmi 
dobrú úroveň a veľmi ťaţko bolo zaraďovať do jednotlivých 
výkonnostných pásiem. A potom uţ prevzali ocenené 
novinárske kolektívy ocenenia. Do Zlatého pásma boli 
zaradené časopisy : Nonstop zo Základnej školy Trenčín, 
Kubranská, Súča(sník) 
zo Základnej školy 
s materskou školou Mi-
chala Rešetku, v Hornej 
Súči, Školák zo Zá-
kladnej školy v Sobla-
hove, (Zá)školáčik zo 
Základnej školy Tren-
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čín, Bezručova, Sedmička zo Základnej školy Trenčín, 
Hodţova.  

Do strieborného pásma boli zaradené časopisy : Úsmev zo 
Základnej školy, Melčice - Lieskové, Selecký kamarát zo 
Základnej školy s materskou školou Selec, Chocholúšik zo 
Základnej školy s materskou školou  z Chocholnej – Velčíc, 
Dolináčik zo Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách, 
Poškolák zo Základnej školy s materskou školou v Trenčian-
skej Turnej, Domino4 zo Základnej školy Trenčín, Veľko-
moravská, Bociany zo Základnej školy vo Svinnej, Úlet zo 
Základnej školy Trenčín, Východná ul.  

Do bronzového pásma boli zaradené časopisy : Dubáčik 
zo Základnej školy s materskou školou v Dubodieli, Veve-
rička zo Základnej školy v Neporadzi,  

Vlastné poznámky 
 
V pondelok 29. júna 2009 informoval novinárov rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miro-
slav Mečár, CSc.,  aţ o dvadsať % klesne počet študentov 

ktorých prijali či prijmú pre budúci akademický rok, všetko 
v záujme splnenia kritérií pre komplexnú akreditáciu uni-
verzít. „Zo šiestich kritérií, ktoré treba splniť na udrţanie si 
štatútu univerzity bolo päť splnených. S tým šiestym, ktorým 
sa má plniť počet študentov na jedného pedagóga, majú 
problémy všetky fakulty humanitného zamerania na 
Slovensku. Akreditácia bola nastavená na technické univer-
zity, kde je výučba oveľa náročnejšia a kde je poţadovaný 
počet študentov na jedného učiteľa 20. Prijali sme opatrenia, 
aby počet študentov na jedného pedagóga v prvej fáze klesol 
na 25 a v priebehu roka v druhej fáze na 20,“ doplnil rektor. 
Tieto čísla univerzita dosiahne, keď na jednej strane zníţia 
počet prijatých študentov a na strane druhej budú prijatí 
najmenej desiati kvalifikovaní pedagógovia. 
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O štúdium na šiestich fakultách Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka pre nový akademický rok sa uchádza 
4328 študentov, z ktorých bude prijatých podľa nových kritérií 
maximálne 1718 študentov. Najväčší záujem je o Fakultu 
sociálno-ekonomických vzťahov. Na tú sa prihlásilo pre 
budúci akademický rok 2580 záujemcov, ale z nich príjmu len 
453. Najmenej záujemcov sa hlási na púchovskú Fakultu 
priemyselných technológií. „Zameriame sa na kvalitu vzde-
lávania, zníţime počty študentov bakalárskeho štúdia a väčšiu 
pozornosť budeme venovať druhostupňovému inţinierskemu a 
magisterskému štúdiu. Pristúpime tieţ k štrukturálnym zme-
nám univerzity, keď pripravujeme zlúčiť Fakultu sociálno-
ekonomických vzťahov s Fakultou politológie,“ uviedol 
rektor. V najbliţšej budúcnosti by mali klesať počty polito-
lógov. 

Na záver konferencie bolo oznámení, ţe od utorka 30. júna 
aţ do štvrtka 9. júla 2009 sa uskutočnia na Trenčianskej 
univerzite A. Dubčeka promócie úspešných absolventov 
inţinierskeho a magisterského štúdia. Fakulta priemyselných 
technológii bude mať promócie v Púchove 14. júla 2009. 
Diplomy si na všetkých fakultách prevezme 2308 novo-
pečených vysokoškolákov. 

www.sme.sk  29.06.2009  
Pomocná evidencia 444/1/09 
 
Na tlačovej konferencii Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka, ktorá sa uskutočnila dňa 4. septembra 2009, teda 
pred začiatkom akademického roka 2009/2010, informoval jej 
rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ţe Trenčianska 
univerzita Alexandra Dubčeka nesplnila viaceré kritériá na to, 
aby sa po komplexnej akreditácii naďalej zostala univerzitou. 
Akreditačná komisia ju po analýze predošlých šiestich rokov 
zaradila medzi vysoké školy a univerzita má teraz rok na to, 
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aby kritériá splnila. „Vízia Trenčianskej univerzity bola 
stanovená nereálne,“ citoval správu akreditačnej komisie na 
dnešnej tlačovej konferencii rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, 
CSc.  

Univerzita sa borí s dvoma najväčším problémami, a to, ţe 
má málo doktorandov, čo rektor pripisuje pomerne mladému 
veku školy, ktorá vznikla v roku 1997 za vlády Vladimíra 
Mečiara. Ďalším problémom je príliš veľa študentov na počet 
profesorov, docentov a PhD. Kritériom je 20 študentov, 
univerzita toto číslo prekračuje, najväčšia Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov ich mala aţ 50. Univerzita sa okrem 
náboru nových vysokoškolských pedagógov rozhodla zníţiť 
počet prijatých študentov aj napriek tomu, ţe univerzita má o 
1500 prihlášok viac ako vlani. Rektor doc. Ing. Miroslav 
Mečár, CSc. však upozornil, ţe prijatých bude napokon moţno 
o 400 ľudí viac pre ţiadosť ministerstva školstva, aby 
univerzity prijali v súčasnej hospodárskej kríze viac študentov. 
Napriek tomu chce, aby univerzita do roka kritériá splnila.  

Univerzita má tieţ problém s obsadením garantov pre 
viaceré študijné programy. Najväčšie problémy sú na Fakulte 
mechatroniky. Rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
ubezpečil, ţe študenti môţu v štúdiu pokračovať naďalej. 
Niektoré problémy toho charakteru odstránia presunom na iné 
fakulty, resp. úseku. Tak  napríklad odbor mechatronika sa 
presunie pod inú fakultu, kde majú garanta, odbor Kvalita 
produkcie sa presunie pod rektorát, kde pracuje garant tohto 
štúdia (prof. Zgodavová). Okrem toho univerzita hľadá 
ďalších garantov. Rektor dodal, ţe študijné programy budú 
reorganizovať, i za cenu zlúčenia niektorých fakúlt. 

www,sme.sk 05.09.2009 
Pomocná evidencia 668/1/09 

 
V posledný deň školského roka 2008/2009 v utorok 30. júna 

2009 sa primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vybral 
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na Základnú školu Trenčín, Východná ulica, aby sa rozlúčil so 
ţiakmi tejto školy pred odchodom na prázdniny a súčasne im 
poprial regeneráciu síl do nového školského roka. Podľa 
pripraveného programu sa najprv zúčastnil v školskom átriu 
celoškolskej oslavy ukončenia uplynulého školského roka 
2008/2009 so ţiakmi piateho aţ deviateho ročníka a potom 

v 5.A triede s 
triednou učiteľ-
kou Mgr. Milo-
slavou Gažíko-
vou odovzdá-
val ţiakom vys-
vedčenia spolu 
s jeho osobným 
darom, ktorým 
bol poukaz na 
nákup kníh 
v hodnote dve 

eurá. Slávnostné chvíle v triede piatakov skončili spoločnou 
fotografiou so vzácnou návštevou.  

Vlastné poznámky 
 
Trenčiansky samosprávny kraj pre nový školský rok 

2009/2010 má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 55 škôl 
a školských zariadení s právnou subjektivitou, z ktorých je : 
- 12 gymnázií,   
- 36 stredných odborných škôl (4 obchodné akadémie, 3 

stredné priemyselné školy, 2 stredné zdravotnícke školy, 1 
stredná umelecká škola, 1 spojená škola, 25 ostatných 
stredných odborných škôl),   

- 2 jazykové školy,  
- 1 školský internát,  
- 1 krajské centrum voľného  času,  
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- 3 školy v prírode (pokles o jedna školu a dve školy 
v prírode)  

- 39 školských zariadení bez právnej subjektivity, ktoré sú 
súčasťou škôl (20 školských jedální, 6 výdajných školských 
jedální, 13 školských internátov).  
Okrem toho finančne podporujeme 30 neštátnych školských 

zariadení (základné umelecké školy, centrá voľného času, 
školské strediská záujmovej činnosti a podobne). 

Predpokladaný počet ţiakov v školskom roku  bude 28.244 
(do prvých ročníkov stredných škôl nastúpi 7.358 ţiakov 
vrátane nadstavbového a pomaturitného štúdia), čo je oproti 
minulému školskému roku predstavuje pokles o 840 ţiakov. 
Podobný úbytok očakávame aj o rok, čo znamená, ţe 
nepriaznivý demografický vývoj pokračuje. S tým súvisí aj 
zníţenie počtu zamestnancov o 71 na 3.298, z toho 2.446 
pedagógov.  

V novom školskom roku uţ od 1. septembra 2009 začnú pri 
dvoch školách pracovať “Centrá olympijskej prípravy“, 
ktoré získali štatút centier olympijskej prípravy : 
- Gymnázium v Dubnici nad Váhom, ktoré získalo certifikát 

do roku 2011 pre atletiku  
- a Športové gymnázium v Trenčíne, ktoré má certifikát do 

roku 2013 pre päť druhov športov - cyklistiku, hádzanú 
(dievčatá), rýchlostnú kanoistiku, volejbal (chlapci) a 
vzpieranie. 
Okrem toho v súlade so zavedením projektu „AP 2“ – 

Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom 
vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu do systému 
odborného vzdelávania a prípravy stredných odborných škôl  
boli od 1. septembra 2009 zriadené nové študijné odbory 
(klasické denné a nadstavbové štúdium) v Strednej odbornej 
škole v Dubnici nad Váhom, Strednej odbornej škole 
strojníckej v Povaţskej Bystrici, v Strednej odbornej škole 
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polytechnickej v Prievidzi a v Strednej odbornej škole Juraja 
Ribaya v Bánovciach nad Bebravou. Na týchto školách sa 
budú študovať tieto študijné odbory : 
- manaţér výroby a kontroly v automobilovom priemysle so 

zameraniami automobilové diely a príslušenstvo,  
- autoelektronika  
- a nadstavbové štúdium manaţér predaja a prevádzky 

autoservisu so zameraním na pozíciu predajcu automobilov, 
prijímací technik a logistik. 
Ďalej od 1. septembra 2009 sa začína s novým experi-

mentálnym overovaním študijných odborov :  
- kaderník – vizáţista v Strednej odbornej škole obchodu 

a sluţieb Prievidza,  
- bioenergetika, kontrolór potravín v Strednej odbornej škole, 

Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom  
- a logistika v Strednej priemyselnej škole Myjava.  

V tomto školskom roku chceme viac pozornosti venovať 
ţiakom našich škôl v oblasti psychologického a špeciálneho 
poradenstva prostredníctvom školských psychológov a špe-
ciálnych pedagógov na školách, ako aj ţiakom so zdravotným 
znevýhodnením. Reálne nám uţ takto funguje Stredná 
odborná škola Pruské pre asi 51 ţiakov,  s podobnou praxou 
začína aj Stredná odborná škola na Vinohradníckej ulici 
v Prievidzi. Samozrejme sa nezabúda na talentovaných ţiakov. 
Novinkou vo vzdelávaní študentov budú  
- centrá odborného vzdelávania,  
- uţšie prepojenie školy a budúcich zamestnávateľov na 

právnom základe  
- a zriadenie krajských rád pre odborné vzdelávanie.  

Vlastné poznámky 
 
Slávnostné otvorenie nového školského 

roka 2009/2010 na základných školách 
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v meste Trenčín sa uskutočnilo dňa 2. septembra 2009 na 
Základnej škole Trenčín, Veľkomoravská ulica. Za príjem-
ného slnečného počasia sa ţiaci so svojimi učiteľmi a rodičmi 
zhromaţdili na dvore školy, kde po štátnej hymne Slovenskej 
republiky sa postupne k prítomným prihovorili riaditeľ školy 
PaedDr. Jozef Vakoš, ktorí všetkých ţiakov na pôde školy 
privítal. Konštatoval, ţe „uţ druhým rokom sa uplatňuje nový 
školský zákon vo výchove a vzdelávaní, ktorý priniesol do 
školskej práce nové 
prvky.  V novom 
školskom roku, kto-
rý práve začíname sa 
bude uplatňovať v 
prvom,  druhom, 
piatom a šiestom 
ročníku. Jeho zá-
kladnou filozofiou je 
snaha o priblíţenie 
sa k celo Európskym tendenciám vo vzdelávaní, ponúka 
moţnosti aplikovania vlastných vzdelávacích programov, čo 
prispieva k autonomite kaţdej školy na Slovensku. O spomí-

naných zmenách bude sa 
moţno stretnúť na webo-
wej stránke školy. V prie-
behu prázdnin bol kom-
pletne vymenený nábytok 
na druhom stupni a ešte nás 
čaká výmena na prvom 
stupni. To predstavuje 
značné finančné prostried-
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ky, preto poţiadal ţiakov o šetrné zaobchádzanie s inven-
tárom. Poďakoval poslancom Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne za poskytnuté finančné prostriedky v uplynulom 
školskom roku a vyjadril presvedčenie, ţe tak bude aj 
v novom školskom roku“. Na príhovor riaditeľa školy 
nadviazal svoje vystúpenie štátny tajomník Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef Habánik, 
PhD., ktorý pozdravil všetkých prítomných, najmä ţiakov 
vyjadrujúc presvedčenie, ţe prišli do školy oddýchnutí, plní 
elánu a túţiaci po nových vedomostiach. Vyslovil ţelanie, aby 
nový školský rok bol naplnením smelých predsavzatí ţiakov, 
učiteľov a rodičov.A nakoniec vystúpil, viceprimátor Mesta 
Trenčín Bc. Tomáš Vaňo, ktorý odovzdal pozdravy od pri-
mátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a zastupi-
teľského zboru a zaţelal všetkým ţiakom, učiteľom a rodičom 
veľa síl pri výchove a vzdelávaní.  

Po ukončení slávnostného otvorenia nového školského roka 
si hostia prezreli novozriadenú ţiacku kniţnicu z finančných 
prostriedkov City Bank Slovakia, ktorá škola prijala na záver 
minulého školského roka vo výške 3.333 euro. Ţiačky 9.A 
triedy Petra Srnková a Eva Beďačová predviedli ukáţku 
sprievodcu v anglickom jazyku po Trenčíne v power pointe.  

Vedenie školy najviac pozornosti venovalo šesťdesiatim 
prváčikom, keď 
kaţdého jedného 
osobitne riaditeľ 
školy PaedDr. Jozef 
Vakoš privítal 
a poslanci Bc. To-
máš Vaňo a Mgr. 
Ladislav Pavlík ob-
darovali rozprávko-
vými knihami, ktoré 
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darovalo Mesto Trenčín.  
 
Premiér Slovenskej republiky  Róbert Fico sa v piatok    

11. septembra 2009 stretol 
so študentmi dvoch gym-
názií v kraji na Gymnáziu 
v Novom Meste nad Váhom 
a na Gymnáziu Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne.  

Nosnou témou prednášky 
premiéra Slovenskej repu-
bliky Róberta Fica pri stret-

nutí so študentmi bola Ústava Slovenskej republiky ako hie-
rarchicky najvyššie postavený právny predpis platný v Sloven-
skej republike. Premiér sa sústredil na charakteristiku ústavy, 
na časť hovoriacu o občianskom, pracovnom, rodinnom práve 
či na vykonateľnosť  
ústavy. Študenti pre-
miérovi poloţili via-
cero zaujímavých otá-
zok. Róbert Fico na 
záver stretnutia v Tren-
číne povedal, ţe „stret-
nutia na školách mám 
veľmi rád, pretoţe zís-
kavam priamo od mla-
dých ľudí nevšedné 
postrehy, ktoré dokáţem pri svojej práci oceniť a zuţitkovať.“ 
Na prednáške ho sprevádzal predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH a riaditeľ 
gymnázia Mgr. Štefan Marcinek. 

Vlastné poznámky 
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Ľudová kultúra je nielen kultúrnym dedičstvom odráţa-
júcim vzťah medzi  regionálnou tradíciou a povedomím ná-
rodnej príslušnosti. Ľudová kultúra je i téma, ktorej sa „dotkli“ 
študenti stredných umeleckých škôl a to hneď z troch 
európskych štátov – Slovenska, Čiech a Maďarska na výstave, 
ktorej vernisáţ sa uskutočnila 17. septembra 2009 v Martine. 
     Dotyky s ľudovou kultúrou bol názov medzinárodného 

projektu Strednej 
umeleckej školy 
v Trenčíne a Školy 
úţitkového výtvar-
níctva v Ruţom-
berku, do ktorého 
boli prizvaní ich 
partnerské zahranič-
né školy a to Střed-
ní umělecko-prů-
myslová škola 

Jihlava-Helenín z Česka, Szent Györgyi Albert Gimnázium 
Békéscsaba z Maďarska a Střední umělecko-průmyslová škola 
Opava z Česka. 
     Slovenské národné múzeum v Martine prichýlilo uţ po 
niekoľkýkrát týchto mladých tvorcov, no na medzinárodnej 
úrovni išlo o premié-
ru. V jednom pries-
tore sa tak stretli 
umelecké výpovede, 
ktoré prepájali nie-
len konzervatívne 
vkusové normy s in-
dividuálnymi prís-
tupmi študentov, ale 
prepojenosť tu bola 



 277 

zastúpená i prostredníctvom uvedomovania si národnej 
svojbytnosti. Výstava pozostávala z diel, podmienených štu-
dijnými umeleckými odbormi tej - ktorej školy, čo je mimo-
riadnym prínosom pre jej rôznorodosť. Expozícii dominovali 
módne odevy – inšpirované ľudovými krojmi v kontexte no-
vodobých materiálov a technológií (napr. odev vytvorený 
z medziokenných ţalúzií či papierové odevy). Ako na dlani sa 
tu mohli i vďaka farebnosti mapovať rôzne krajiny – pre-
chádzať naprieč rôznymi kultúrami. Popri zauţívaných štu-
dijných odboroch ako je odevný dizajn, scénická kostýmová 

tvorba, propagačná 
grafika, vďaka prá-
cam študentov z foto-
grafického dizajnu 
nechýbala na tejto 
výstave i ľudová ar-
chitektúra z Čičmian. 
Raritou študentského 
pohľadu na ľudovú 
kultúru boli graffiti – 

transformujúce ľudovú čipku či pálenie Moreny zobrazené 
prostredníctvom počítačovej animácie. 
     Ľudová kultúra predstavuje systém hodnôt, ktoré ucho-
vávajú praktické skúsenosti, poznatky o technológii reme-
selnej výroby. Uţ ľudový umelec ich nepreberal pasívne, ale v 
procese realizácie vytváral nové varianty. V tradícii tvorby 
existoval vţdy určitý výber a pretváranie prvkov v zmysle 
aktuálnych potrieb tvorcov. Potreby dnešného mladého člo-
veka kopírujú fenomén doby, v ktorej ţije, ktorá ho formuje 
spolu s jeho názormi a estetickými kritériami stvárňovania. 
Tvorcami ľudového umenia boli nadaní jednotlivci, ktorí v 
rámci výroby v rodine alebo v cechoch či dielňach získavali 
potrebné vedomosti a zručnosti. Tvorcovia tejto výstavy boli 
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mladí budúci umelci, ktorí svojou tvorbou dokázali, ţe 
vzájomný vzťah ľudového a profesionálneho umenia ostáva 
silný. 

PaedDr. Ivan Štefka - manaţér pre prakticko-výtvarnú 
činnosť Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
Autor fotografií : Juraj Machai (študent 4.roč.) 
 
V dňoch 18. a 19. septembra 2009 v Posádkovom klube 

Trenčín si slávnostnými programami pripomenuli súčasní, 
bývalí a široká verejnosť členovia folklórneho súboru Trenčan 
60. výročie zaloţenia tohto študentského umeleckého telesa.  

Začiatky tohto umeleckého telesa siahajú do školského roka 
1948/1949, keď zo strany študentov a profesorky telesnej 
výchovy a zemepisu Eleonóry Kubalovej vytvorili priaznivé 
podmienky pre vznik folklórneho súboru. Viac ako 2.200 
vystúpení po celom Slovensku, v Čechách a v desiatkach 
krajín Európy, Ázie a Afriky. K tomu všetkému treba prirátať 
účasť súboru na súťaţiach, festivaloch, národopisných sláv-
nostiach, prehrávkach, to všetko znamenalo vzornú repre-
zentáciu školy, mesta, regiónu a Slovenska. K týmto šesťde-
siatim rokom treba zaznamenať vystriedanie viac ako 1.200 
členov, ktorí pokračovali po skončení stredoškolských štúdií 
v Trenčíne vo vysokoškolských súborov Gymniku, Techniku, 
Poľane a Lučnici.  

Za touto šesťdesiatročnou činnosťou súboru je treba 
spomenúť tých, ktorí v členoch súboru nechali svoju značku, 
ako napríklad známa zberateľka a speváčka ľudových piesní 
Lýdia Fajtová – Gavurová, etnograf Stano Dužek, vyni-
kajúci muzikant Stano Cibulka, autor hudobných úprav 
Milan Majtás, primáši Jozef Guldán a Jozef Polomský, 
klarinetista Michal Veber, zberateľ a vydavateľ ľudových 
piesní a tancov Jozef Lehocký. Všetkým velila manţelská 
dvojica manţelia Elena a Ferdinand Kubalovci.  
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Trenčan č. 10/2009  
Pomocná evidencia 877/1/09 
 
Akademický rok 2009/2010 sa bude na Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka niesť v znamení reštruktu-
ralizácie a optimalizácie vzdelávacieho procesu, ako aj 

posilnení výskumu a podni-
kateľskej činnosti. Takto vo 
svojom príhovore povedal 
rektor univerzity doc. Ing. 
Miroslav Mečár, CSc. na 
slávnostnom otvorení nového 
akademického roku 21. sep-
tembra 2009. Celkovú klímu 

na univerzite charakterizoval slovami, ţe „v minulom aka-
demickom roku sa podarilo presmerovať ekonomický chod 
univerzity, uskutočnením podstatných ekonomických a orga-
nizačných zmien, pričom neutrpela kvalita výchovy štu-
dentov.“ Netajil sa tým, ţe začínajúci akademický rok bude 
rovnako hektický. Náročný a zdĺhavý proces komplexnej 
akreditácie priniesol pre Trenčiansku univerzitu Alexandra 
Dubčeka návrh roz-
hodnutia na jej za-
radenie medzi vyso-
ké školy, ktoré nie 
sú začlenené medzi 
univerzitné vysoké 
školy a ani medzi 
odborné vysoké ško-
ly. „Naša univerzita 
bude v priebehu 
tohto akademického roka vyzerať ako budova, ktorá má nápis 
„Pozor, na stavbe sa pracuje“. Budeme sa snaţiť, aby sa tento 
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proces nedotkol našich študentov, ale ani akademického 
personálu,“ zdôraznil rektor s tým, ţe stará cesta sústavného 
zvyšovania počtu študentov uţ neprináša poţadované efekty. 
Rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. otvorene informoval 
o výsledkoch komplexnej akreditácie. „Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka podľa dostupných výsledkov komplexnej 
akreditácie nesplnila štyri zo šiestich poţadovaných kritérií a 
má rok na to, aby sa ich pokúsila splniť. Kritickým je najmä 
počet študentov na jedného kvalifikovaného pedagóga 
(docent, PhD.), ktorý je napríklad na Fakulte sociálno-ekono-
mických vzťahov viac ako dvojnásobne vyšší, neţ poţaduje 
akreditačná komisia.  

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka bude v aka-
demickom roku 2009/2010 študovať viac ako 8.500 študentov. 
Na záver treba doplniť, ţe slávnostného otvorenia nového 
akademického roka 2009/2010 sa zúčastnil predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH, štátny tajomník ministerstva školstva Slovenskej re-
publiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., predstavitelia miest a 
obcí, zástupcovia podnikateľského sektora, rovnako ako 
pedagogickí pracovníci a študenti školy. 

www.sme.sk 21.09.2009 
Pomocná evidencia 695/1/09 
 
V piatok 18. septembra 2009 sa uskutočnila v Trenčíne 

súťaţ mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorú organi-
zoval pre ţiakov základných škôl organizoval odbor civilnej 
ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu v Trenčíne. 
Do súťaţe sa zapojilo šesť druţstiev, keď kaţdé druţstvo 
tvorili dve dievčatá a dvaja chlapci. Víťazstvo si odnieslo 
druţstvo Základnej školy Centrum z Dubnice nad Váhom 
pred druţstvom zo Základnej školy Mikušovce a Základnej 
školy Trenčín, Novomeského ulica. Základnú informáciu 



 281 

o súťaţi predloţil vedúci odboru František Mikuš, ktorý 
konštatoval, ţe súťaţ je trojkolová, keď republikovému finále 
predchádzajú obvodné a krajské kolá. Posťaţoval sa, ţe na 
súťaţi je malá účasť druţstiev, čo výsledok nezáujmu obcí 
a miest. Najsilnejšie bašty v Trenčianskom kraji sú v Dubnici, 
odkiaľ boli uţ traja republikoví víťazi a potom v Trenčíne, kde 
druţstvo zo Základnej školy Novomeského v minulom roku 
získalo cenné tretie miesto.  

Kým staršia generácia spája civilnú ochranu s maskami 
a bunkrami, tak v súčasnej dobe sú do tejto činnosti zara-
ďované prvky z oblasti topografie, poţiarnej ochrany, zdra-
votníckej prípravy, civilnej ochrany, zoznámenie sa s va-
rovnými signálmi, výber najpotrebnejších vecí v prípade 
evakuácie, správne telefonovať pri ohrození na tiesňovú linku 
112 a na spestrenie streľba zo vzduchovky. 

Trenčianske noviny 29.09.2009 
Pomocná evidencia 739/1/09 
 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky zverejnilo začiatkom mája 2009 v rámci Regio-
nálneho operačného programu 2007 – 2013 výzvu na pred-
kladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok. Medzi 
prihlásenými uchádzačmi boli aj tri trenčianske základné školy 
– Základná škola, Veľkomoravská, Základná škola Novo-
meského a Základná škola, Hodţova. Podľa informácií uve-
dených na oficiálnej webovej stránke spomínaného minis-
terstva boli všetky tri školy úspešné, lebo na predloţené 
projekty zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu školy 
by mali získať príspevok celkovo vo výške 4.506.320 eur.  

Predkladateľom ţiadostí o nenávratný finančný príspevok 
bolo vo všetkých troch prípadoch Mesto Trenčín, ktoré je 
zriaďovateľom škôl. Nenávratný finančný príspevok, ktorý by 
mali školy dostať zo štrukturálnych fondov pozostáva 



 282 

z príspevku Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prís-
pevku zo štátneho rozpočtu, čo predstavuje 95 % z celkových 
výdavkov na projekt. Zvyšných 5% finančného príspevku 
musí zafinancovať predkladateľ ţiadostí, teda Mesto Trenčín. 
Dofinancovanie projektov Základná škola Novomeského, 
Základná škola Veľkomoravská a Základná škola Hodţova vo 
výške 237.174 eur odsúhlasili poslanci ešte na tohoročnom 
júnovom zasadnutí trenčianskeho mestského zastupiteľstva.  

„Nevyhovujúci technický stav budov týchto škôl a vysoké 
náklady na ich prevádzku neumoţňujú zabezpečiť ţiaducu 
kvalitu vzdelávania pre ţiakov. Terajší stav striech, okien či 
nezateplená fasáda spôsobujú vysokú energetickú náročnosť 
priestorov a školy nútia vynakladať značné mnoţstvo energie 
na teplo, čo spôsobuje, ţe nezostávajú finančné moţnosti na 
skvalitňovanie vzdelávacích programov. Financovať odstrá-
nenie týchto nedostatkov mestský rozpočet neumoţňuje.“ 
povedala Ing. Jana Marková z kancelárie primátora. 

 Získanie finančných prostriedkov na rekonštrukcie škôl 
zo štrukturálnych fondov je preto pre mesto veľmi dôleţité. 
„Musíme ešte počkať na oficiálne oznámenie z ministerstva 
výstavby, ktoré by nám tieto dobré správy definitívne 
potvrdilo,“ dodala Ing. Jana Marková.  

Základná škola na Veľkomoravskej ulici v Trenčíne je 
najstaršou základnou školou v meste a tieţ patrí k štyrom 
základným školám s najväčším počtom ţiakov. Celkové 
výdavky na realizáciu projektu predstavujú 1.338.222 eur. 
Rekonštrukcia a modernizácia sa týka štyroch objektov školy. 
Vo všetkých budú vymenené vnútorné silnoprúdové rozvody, 
osvetlenie, rozvody a telesá ústredného kúrenia a bude upra-
vená fasáda. V troch objektoch sa vymenia okná a dvere, 
strecha sa zateplí a zrekonštruuje. Vybudované budú aj nové 
priestory skrinkových šatní. V súčasných priestoroch s vešia-
kovými šatňami sa vytvoria kabinety, pracovňa riaditeľa, 
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sekretariát, kancelária zástupcov riaditeľa a ekonómky, veľká 
zborovňa, klubovňa, bufet. Pribudne aj počítačová a jazyková 
učebňa, nová všeobecná učebňa a učebňa špeciálnych prác 
spojená s kuchynkou. V jednom z blokov prejde rekon-
štrukciou aj spojovacia chodba a vybuduje sa bezbariérový 
vstup pre imobilné osoby. Pre výučbu telesne postihnutých 
ţiakov bude na prízemí zriadená učebňa. Prípravu teplej 
úţitkovej vody zabezpečia osadené solárne panely. Priemer 
úspory energie po rekonštrukcii z jednotlivých objektov bude 
39,55 %. Realizácia projektu je naplánovaná od roku 2010.  

Projekt na rekonštrukciu Základnej školy Novomeského 
ulica v Trenčíne predpokladá celkové výdavky na jej rea-
lizáciu vo výške 1.487.087 eur a je zameraný na rekonštrukciu 
a modernizáciu desiatich objektov školy troch školských 
pavilónov, pavilónu určeného na praktickú výučbu, telocvične 
a piatich spojovacích chodieb. Po realizácii projektu bude 
zateplená fasáda, vymenené okná a vonkajšie dvere, zre-
konštruované a zateplené strechy niektorých objektov a tieţ 
vymenené umelé osvetlenie. V šatniach na prvom podlaţí sa 
vymení dlaţba. V jednom z pavilónov budú rekonštruované 
sanitárne zariadenia tak, aby mohli slúţiť pre telesne pos-
tihnutých ţiakov. Pri vchode do tohto pavilónu sa umiestni 
rampa pre ZŤP, čím sa objekt sprístupní pre telesne pos-
tihnutých občanov a ţiakov. Na strechu telocvične budú 
nainštalované solárne kolektory, ktoré budú vyuţívané na 
ohrev teplej vody do spŕch. Z cvičnej kuchynky a jedá-
lenského kútika sa vytvorí literárna učebňa a sklad učebníc, 
zabezpečí sa vybavenie jazykovej učebne. Týmito úpravami sa 
zníţi energetická náročnosť prevádzky školy a prevádzkových 
nákladov spojených s kúrením a prípravou teplej úţitkovej 
vody priemerne minimálne o cca 65,85 %. Rekonštrukcia by 
mala prebiehať od roku 2010.  

Realizácia projektu Základnej školy Hodžova ulica 
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v Trenčíne s celkovými nákladmi 1.918.185 eur rieši rekon-
štrukciu šiestich objektov školy a to dvoch učebných blokov, 
starej telocvične, deväťtriedneho pavilónu, novej telocvične, 
stravovacieho pavilónu a spojovacej chodby. Po realizácii 
projektu bude zateplená strecha a fasáda všetkých šiestich 
objektov, vymenené okná a vonkajšie dvere, zrekonštruovaná 
vnútorná kanalizácia a vodovod, vykurovacia sústava, vy-
menené interiérové osvetlenie v učebniach a nainštalované 
solárne zariadenie. Realizáciou predpokladaných stavebných 
úprav sa spotreba energie na vykurovanie celého areálu školy 
zníţi priemerne o 40 %. V rámci projektu budú taktieţ 
realizované bleskozvody na jednotlivých objektoch. Rekon–
štrukciou dvoch učebných blokov a deväťtriedneho pavilónu 
dôjde k technickému zhodnoteniu špecializovaných učební – 
dvoch učební informačno-komunikačných technológií, ché-
mie, fyziky a prírodopisu. Na prízemí deväťtriedneho pavilónu 
bude tieţ vytvorené WC pre imobilné osoby a ich pohyb po 
objekte bude zabezpečený pásovým schodolezom. Na ploche 
klasickej učebne situovanej na druhom podlaţí bude zriadená 
multifunkčná učebňa s vybavením. Rekonštrukcia školy by sa 
mala začať v roku 2010. 

Info Trenčín 26.09.2009 
Pomocná evidencia 726/1/09  
 

V piatok 2. októ-
bra 2009 bolo 
v Základnej škole 
na Bezručovej ulici 
v Trenčíne od rána 
veľmi rušno, lebo 
školáci sa pripra-
vovali na slávnostné 
otvorenie rekon-
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štruovaného športového areálu školy. Presne o 09,00 h pri-
mátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a riaditeľ školy 
Mgr. Ivan Pavlík prestrihli symbolickú stuhu za účasti ţiakov 
školy, aby na známosť, ţe rekonštrukcia sa skončila a areál uţ 
môţe slúţiť ţiakom a verejnosti. Rekonštrukciu športového 
areálu zabezpečovala firma Strabag, ktorá trvala tri mesiace a 
stála päťstotisíc eur.  

Pri tejto príleţitosti treba načrieť do blízkej histórie, v tomto 
prípade do roku 2005, kedy začalo mesto Trenčín s obnovou  
športových areálov. Od vtedy pribudli nové viacúčelové 
ihriská pri Základnej škole Trenčín, Novomeského ulica na 
Juhu, Základnej škole Trenčín, Hodţova ulica na Sihoti 
a Základnej škole Trenčín, Ulica 9. mája na Zámostí. Ich 
výstavba stála doteraz Mesto Trenčín pribliţne 3,3 milióna 
eur. Najdrahším bol športový komplex na Juhu, ktorý stál 1,4 
milióna eur. 

Ako na otvorení povedal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, najbliţšie, kde by sa mali zrekonštruovať 
ihriská, bude niek-
torá z dvojice Zá-
kladnej školy Tren-
čín, Kubranská ale-
bo Základná škola 
Trenčín, Ulica Dl-
hé Hony. Kedy sa 
tak stane neupres-
nil. Termín realizá-
cie bude závisieť 
od finančných 
moţností mesta. 

Podľa riaditeľa Základnej školy Trenčín, Bezručova ulica 
Mgr. Ivana Pavlíka pôvodný projekt bol veľkorysejší a za-
hŕňal aj rekonštrukciu parkovísk a samostatné florbalové 

zľava –Mgr. Ivan Pavlík, Ing. Branislav Celler 
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ihrisko. „Tieto veci teraz 
v čase krízy nebolo moţné 
realizovať.“ Ako dodal, aj 
napriek tomu však vybudo-
vali areál, ktorý bude slúţiť 
nielen na športovanie, ale aj 
na kultúrne akcie. „Máme 
nové pódium, kde sa dajú 
robiť rôzne aktivity od divadla po hudbu.“ 

V športovom areáli sa vybudovali tri ihriská. Hlavné je 
hádzanárske s čiarovaním aj na veľký florbal a tenis. Nachá-
dza sa tu dvestometrová beţecká oválová dráha so šprintérkou 
časťou a doskočiskom do piesku. Vo vnútri oválu sú ďalšie 
dve kombinované ihriská, určené na basketbal, volejbal, 
florbal a nohejbal. 

„Areál bude od 08,00 do 16,00 h určený výlučne pre ţiakov, 
potom bude prístupný verejnosti, podľa záujmu.“  Areál bude 

otvorený len v prípade 
priaznivého počasia, pre-
toţe umelé plochy nie sú 
stavané na aktivity v daţ-
di. Počas víkendov a voľ-
ných dní bude areál otvo-
rený pre verejnosť od    
10. h minimálne do           
18.00 h. Záujemcovia, 

ktorí chcú športovať v neskorších hodinách, kedy treba zapnúť 
umelé osvetlenie, si náklady na elektrickú energiu budú 
musieť zaplatiť, inak je vyuţívanie športovísk bezplatné. 

www.sme.sk 03.10.2009 
Pomocná evidencia 747/1/09  
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Dňa 1. októbra 2009 sa uskutočnilo v klubových priestoroch 
hvezdárne Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne stretnutie 
účastníkov medzinárodného vesmírneho kempu v americkom 
štáte Alabama študentov Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

Jany Baxovej, Petra 
Koseca a ich vedúceho 
Ing. Petra Koseca so 
svojimi rovesníkmi, 
amatérskymi hvezdármi 
pod vedením profesorky 
RNDr. Zdenky Baxo-
vej. 

O tomto pobyte po-
drobne informoval vedúci skupiny Ing. Peter Kosec, keď 
povedal, ţe on prakticky cestoval ako náhradník, pretoţe 
profesorka RNDr. Zdenka Baxová nebola zdravotne fit. 
Povedal, ţe „bolo to úţasné, lebo sme sa museli hrať na 
astronautov v ozajstnom hviezdnom mestečku. V ich úlohe 
musel kaţdý z nás za to celé obdobie pobytu v výcvikovom 
stredisku kaţdý deň plniť úlohy, ktoré pre nás pripravili naši 
cvičitelia. Keď poviem, ţe sme nacvičovali pilotovanie rake-
toplánu, vesmírnu misiu na orbite, únik z potápajúcej heli-
koptéry, skákanie vo vzduchoprázdne, to znie neuveriteľne.“  

O tom, ako 
vlastne prišlo 
k tomu, ţe dvaja 
študenti tren-
čianskeho gym-
názia mohli ab-
solvovať medzi-
národná vesmír-
ny kemp priblíţi-
la vedúca astronomického krúţku RNDr. Zdenka Baxová, keď 
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povedala, ţe „na začiatku tejto dobrodruţnej cesty boli 
vynikajúce úspechy astronomického krúţku Gymnázia Ľudo-
víta Štúra a na strane druhej aj trocha šťastia, lebo niektoré 
medzinárodné inštitúcie nezaregistrovali rozdelenie Česko-
slovenska, preto pozvánky na rôzne medzinárodné podujatia 
prichádzajú len do Čiech. Na túto skutočnosť rozdelenia spo-
ločného štátu upozornil Američanov jeden priateľ z Čiech 
a potom to dostalo uţ smer, keď sme dostali pozvánka do 
USA.   

Pôvodne vybratých dvoch chlapcov z Trenčína americká 
strana prijať nechcela, lebo si stanovili podmienku jeden 
chlapec a jedno dievča. Peter Kosec, ako prvý kandidát bol na 
začiatku jasne ako prvý a druhého kandidáta, dievča Janku 
Baxovú, určilo bodo-
vé hodnotenie všet-
kých aktivít. No bol 
len začiatok všetkého, 
čo museli naši štu-
denti absolvovať, naj-
mä zdravotné pre-
hliadky a poctivú ja-
zykovú prípravu. Dosť veľkým problémom sa javilo zapla-
tenie leteniek vo výške viac ako 800 eur i keď na druhej strane 
ubytovanie a stravovanie vo vesmírnom kempe bolo grátis. 
Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Trenčín prispeli pro-
pagačnými materiálmi a škola prispela 300 eurami na ţiaka.  

Vystrojení s malou dušičkou priletela trojica Trenčanov do 
USA pár dní pred začiatkom vesmírneho kempu. Po prílete 
nás ohúrila americká angličtina, ale to bolo len na letisku, 
potom sme si na to zvykli, povedala Jana Baxová. Bolo pre 
nás záţitkom prechádzať sa po známych uliciach New Yorku 
a vidieť známe budovy dávnej a súčasnej histórie. Po absol-
vovaní niekoľkých zábavných parkov, sme pobrali do vesmír-
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neho kempu. Bývali sme v plechových izbách bez okien, 
zrejme imitovali kozmickú stanicu. V izbách sa nemohla kon-
zumovať strava a nemohli sa vykonávať návštevy medzi 
účastníkmi kempu. Denný reţim začínal pred siedmou hodi-
nou a končil okolo pol jedenástej večer. Okrem uţ spomína-

ných činností 
študenti sa 
museli pris-
pôsobovať ţi-
votu v rake-
topláne v tých 

najjedno-
duchších ľud-
ských čin-
nostiach ako 

jesť, umývať sa, stravovať sa i chodiť na toaletu.  
Najzloţitejšie boli v pilotnej kabíne, kde bolo veľa gom-

bíkov. Študenti museli tieto stláčať podľa manuálu, ktorí mali 
k dispozícii.  

Bol to pre všetkých mimoriadny záţitok, ktorí ich bude 
sprevádzať po celý ţivot.  

Trenčianske noviny 26.10.2009 
Pomocná evidencia 813/1/09  
 
Samosprávy na Slovensku sa museli tento rok vyrovnať s 

novým školským záko-
nom, ktorý im uloţil 
zníţiť počet deti  o štyri 
osoby v jednotlivých 
triedach materských 
škôl. Pred podobnou di-
lémou bol postavený aj 
Mestský úrad v Tren-
číne. Tento problém, ne-
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dostatok miest v materských školách, mesto Trenčín riešilo 
otvorením piatich nových tried. Po jednej triede otvorilo 
Mesto Trenčín na Materskej škole Trenčín, Opatovská ulica 
a Materská škola Trenčín, Kubranská ulica. Na najväčšom sí-
dlisku Trenčín – Juh 2. problém s kapacitou vyriešili otvo-
rením troch tried vo voľných priestoroch Základnej škole 
Trenčín, Východná ulica.  

V súvislosti so zabezpečením predškolskej východy Mesto 
Trenčín prijalo jedenásť pedagógov a päť prevádzkových 
zamestnancov.  

V meste Trenčín od nového školského 2009/2010 je pre-
vádzkovaných šestnásť materských škôl, výchovu 1.450 detí  
zabezpečuje 131 kvalifikovaných pedagogických zamestnan-
cov a 85 prevádzkových zamestnancov.  

www.sme.sk 01.11.2009 
 
Minister školstva Slovenskej republiky doc. Ing. Ján 

Mikolaj, CSc. dňa 29. októbra 2009 trocha viac vniesol do 
svojho vyjadrenia, keď dostal čiastočné výsledky kontroly na 
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka po vzniknutých 
obvineniach, ţe niektorí študenti študovali rýchlo získali 
vysokoškolský diplom.  

Prvý raz oficiálne potvrdil, čo sa táto kauza pred týţdňom 
prevalila, ţe v Trenčíne došlo k závaţným pochybeniam. 
Z tohto dôvodu Ministerstvo školstva Slovenskej uţ na školu 
pripravuje ţalobu. Čaká sa však na vysvetlenie školy. Zdá sa, 
ţe rektor univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. je 
v pohode, lebo na obvinenie  reagoval s úsmevom. „Kaţdá 
kontrola musí niečo zistiť. Ministerstvo je múdrejšie.“ Je 
presvedčený, ţe pri uznávaní kreditov študentov nič 
neporušili.  

Na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka mala za jediný rok štúdia podľa 
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denníka Pravda získať titul dcéra dekana. Štúdium troch bý-
valých študentov preveruje trojčlenná ministerská kontrola. Tá 
skúma najmä uznanie kreditov a príbuznosť študijných pro-
gramov, ale aj ich prijatie na školu a záverečné skúšky. 

Minister doc. Ing. Ján Mikolaj, CSc. pripustil, ţe získanie 
dvoch titulov za jedny kredity, ktoré druhá škola uzná, je 
moţné. Musí však ísť o príbuzné štúdium. „Pri rôznych do-
plnkových  a rozširujúcich štúdiách  sa to dá. Samozrejme, 
študent musí prejsť prijímacím konaním či chodiť riadne na 
skúšky,“ povedal minister. Štátny tajomník Ministerstva škol-
stva Slovenskej republiky doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 
dodal, ţe ministerstvo prekontroluje celú fakultu.  

www.sme.sk 29.10.2009  
Pomocná evidencia 820/1/09, 821/1/09 

 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne pozastavilo právo ude-
ľovať bakalársky titul v študij-
nom odbore „Ľudské zdroje a 
personálny manaţment“, infor-
moval na tlačovej konferencii 
dňa 30. októbra 2009 minister 
školstva Ján Mikolaj, lebo v prípade expresného udeľovania 
titulov univerzita porušila zákon.  

Súčasne oznámil, ţe rezort zároveň podáva podnet gene-
rálnemu prokurátorovi, aby vec prešetril, keďţe sa v prípade 
ukázal aj trestnoprávny aspekt. Ministerstvo školstva Slo-
venskej republiky vyzvalo rektora univerzity Miroslava Me-
čára a ostatných zodpovedných, aby anulovali svoje rozhod-
nutia v súvislosti so sporným štúdiom.  

minister Ján Mikolaj 
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Minister školstva doc. 
Ing. Ján Mikolaj, CSc. 
zdôraznil, ţe pozastavenie sa 
netýka tých študentov, ktorí 
program uţ navštevujú. 
Škola však nesmie prijímať 
nových študentov do prvého 
ročníka. Ako ďalej infor-
moval, hĺbková kontrola 
odhalila systémové chyby, 

preto Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka bude musieť 
predloţiť Akreditačnej komisii návrh na odstránenie ne-
dostatkov. „Cieľom kontroly je nastoliť nápravu,“ vyhlásil.  

Okolnosti vydávania diplomov zrejme bude na pôde par-
lamentu vysvetľovať aj rektor Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár,CSc. Školský 
výbor Národnej rady Slovenskej republiky totiţ prijal 
uznesenie, na základe ktorého poslanci pozvú Miroslava 
Mečára na jeho najbliţšie rokovanie. Podľa medializovaných 
informácií Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka roz-
dávala niektorým študentom diplomy po ročnom alebo dvoj-
ročnom štúdiu. Takto získala titul inţinierky rekordne rýchlo 
získala dcéra súčasného dekana Fakulty sociálnych a ekono-
mických vzťahov Ing. Daniela Bánociová. Tá na štúdium 
nastúpila v akademickom roku 2006/2007 a uţ v júni robila 
štátnice. Jej otec Daniel Bánoci bol vtedy na fakulte prode-
kanom. „Päť ročníkov, počas ktorých bolo treba zozbierať 
okolo 300 kreditov, zvládla za niekoľko mesiacov. Z toho bola 
semester na výmennom pobyte v talianskej Bologni,“ napísal 
denník.  

www.sme.sk 29.10.2009  
Pomocná evidencia 821/1/09 
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V dňoch 02. - 08. novembra 2009 uskutočnili siedmi ţiaci a 
štyria pedagógovia Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

pracovnú cestu do 
mesta Benevento v 
talianskej provincii 
Kampánia k svojim 
kolegom, študen-
tom a pedagógom, z 
Inštitútu Prifessio-
nale L. Palimieri, 
ktorého delegácia 
tieţ navštívila 

Strednú umeleckú školu v Trenčíne v dňoch 5. aţ 10. októbra 
2009. „Náš pobyt v Benevente bol spojený s účasťou našich 
študentiek odevného dizajnu na návrhárskej súťaţi Arte moda 
Fashion Award Exposcuola 2009 v Baronissi neďaleko 
Salerna. Reprezentovala nás kolekcia šiestich modelov na 
tému ZEM autorky Barbory Lukáčovej zo 4.F. triedy. Os-
tatné účastníčky jej pomohli kolekciu zhotoviť a predviesť na 
súťaţi, ktorej názov bol Flowers of the World, pričom kaţdý 
svetadiel bol charakterizovaný kvetom preň charakteristickým 
prestaveným do odevu.“ povedala riaditeľka Strednej umelec-
kej školy v Trenčíne Mgr. Mária Vilkovská. Študenti 
Strednej umelec-
kej školy v Tren-
číne svojou od-
bornosťou, ktorú 
študujú, vlastnými 
módnymi výrob-
kami, ale aj ko-
munikáciou v sve-
tových jazykoch, 
reprezentovali na 
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veľmi vysokej úrovni nielen svoju školu, ale aj Trenčiansky 
samosprávny kraj. Z pocitov účastníkov tejto pracovnej cesty 
je moţno veľmi ľahko vycítiť, aké spontánne a intenzívne 
bolo ich prijatie medzi teraz uţ aj ich priateľmi v Taliansku. 
Táto cesta trenčianskych študentov za poznávaním nových 
ľudí zo svojej odbornej oblasti, za prezentáciou samých seba, 
svojich znalostí a v neposlednom rade aj svojej školy v nich 
určite vytvorila nezabudnuteľné záţitky.  

www.tsk.sk 02. 12 2009 
 

Dňa 5. novembra 2009 sa uskutočnila v Trenčíne a 
v Trenčianskom kraji celoslovenská preventívna dopravná 
akcia pod názvom „Aby deti nezomierali – zníţenie detskej 
úrazovosti, v čase od 07.00 do 08.00 hodiny a od 12.00 do 
14.00 hodiny. Veď dopravné úrazy predstavujú 40% smr-
teľných úrazov detí. Deti od 5 do 9 rokov predstavujú druhú 
najrizikovejšiu skupinu chodcov - zapríčinili 180 nehôd. 
V roku 2008 pri dopravných nehodách zomrelo 28 detí. 
Cieľom jesennej kampane je uţ druhý rok zvýšiť bezpečnosť 
detí na ceste do školy a zo školy, zvýšením ich informovanosti 
a viditeľnosti na ceste. Súčasťou je aj informačná kampaň 
zameraná na dospelých.  

Cieľom dopravnej akcie bolo upozorniť deti na riziká 
spojené s cestnou premávkou pri nedodrţiavaní zásad pre-
mávky na pozemných komunikáciách, najmä pri prechádzaní 
mimo vyznačených prechodov pre chodcov, a tým zvýšiť ich 
právne vedomie pri ceste do a zo školy. Počas  tejto akcie  
policajti prichádzajúcim ţiakom do školy a odchádzajúcim zo 
školy po vyučovaní na vytipovaných prechodoch v blízkosti 
škôl rozdávali propagačné materiály (reflexných smailíkov 
a letáky).  

Vlastné poznámky 
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„Chceme zdravé zúbky“ 
povedali si deti z Materskej 
školy Jána Halašu v Trenčíne 
dňa 5. novembra 2009 na 
tvorivom stretnutí v spolu-
práci s Občianskeho zdru-
ženia Zdravé ďasná s te-
matikou dentálnej hygieny. 
Študenti stomatológie „mega“ zubnou kefkou prezentovali na 
„mega“ modely zubného chrupu správne postupy umývania 
zubov a skvalitňovanie dentálnej starostlivosti. Deti si mohli 
vyskúšať, ako sa taký veľký chrup čistí. Po inštruktáţi deti 
spolu s rodičmi experimentovali s vlastnou kefkou pri čistení 
zúbkov. Prekvapením bol čarovný roztok, ktorým študenti 
odhalili povlak na chrupe detí a ukázali, kde sa nesprávne 
zúbky umývajú.  

Prostredníctvom osvetového preventívneho programu Den-
tal alarm deti a ich rodičia získali informácie o následkoch 
zlej ústnej hygieny, o potravinách a nápojoch, ktoré zubom 

škodia a prečo, o tech-
nike čistenia zubov, pre-
čo je dôleţitý kvalitný 
pitný reţim a ako si 
vybrať správnu zubnú 
kefku. Sme radi, ţe sme 
mohli touto aktivitou 
prispieť k zvýšeniu kva-
lity dentálneho zdravia 

našich detí a ich rodičov. 
Angelika Koprivňanská, riaditeľka materskej školy  
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. v záujme objektívneho infor-
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movania verejnosti, keďţe sa šíria prostredníctvom médií 
nepresné a zavádzajúce informácie vydal dňa 11. novembra 
2009 toto stanovisko : 

Od 3. novembra 2009 pokračuje na škole druhá etapa pre-
vierok, ktorú realizuje rozšírená kontrolná skupina Minis-
terstva školstva Slovenskej republiky. Jej členovia predo-
všetkým preverujú od roku 2005 osobné spisy a dokumenty, 
počnúc od prihlášok na štúdium aţ po diplomy všetkých 
absolventov Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka. Postupne sa budú 
takto preverovať všetky fakulty.  

Kontrolnej skupine boli dňa 10. novembra 2009 odovzdané 
materiály a zmluvy týkajúce sa spolupráce univerzity s 
Európskym polytechnickým inštitútom, s. r. o. v Kunoviciach.  

Dňa 6. a 9. novembra 2009 boli Ministerstvu školstva Slo-
venskej republiky zaslané konkrétne opatrenia na odstránenie 
nedostatkov súvisiacich s výsledkami ich kontroly : 
1. Intenzívnejšie pokračovať v kontrole na všetkých fakultách 

univerzity.  
2. Zrušiť celoţivotný systém vzdelávania na vysunutých pra-

coviskách.  
3. Zrušiť elokované pracoviská Fakulty sociálno-ekono-

mických vzťahov realizujúce programy Verejná správa a 
Ľudské zdroje a personálny manaţment.  

4. Zaviesť bezpečnejší akademický informačný systém.  
5. Vypracovať elektronický systém kvality pedagogického 

procesu, ktorý znemoţní opakovanie sa nedostatkov v 
hodnotení študentov.  

6. Realizovať bezpečnostné, technické a organizačné opa-
trenia, ktoré povedú k odstráneniu zistených nedostatkov. 

7. Vykonať opatrenia na vyhlásenie nulitných diplomov Ing. 
Bánociovej a Ing. Bánociho.  
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8. Po odstránení zistených nedostatkov vedenie univerzity 
prijme personálne opatrenia a vyvodí zodpovednosť za 
zistené nedostatky.  

9. Okamţite podniknúť legislatívne a organizačné kroky k 
zrušeniu spolupráce s neziskovými organizáciami v súvis-
losti s celoţivotným vzdelávaním na Fakulte sociálno-eko-
nomických vzťahov, ktoré zabezpečujú inovačné štúdium a 
boli prípravou na štúdium.  

10. Od letného semestra 2009/2010 presunúť výučbu v prvých 
rokoch štúdia z elokovaných pracovísk Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov do Trenčína. 

11. Od akademického roka 2010/2011 úplne zrušiť výučbu na 
elokovaných pracoviskách a sústrediť ju do Trenčína. Všet-
ky uvedené opatrenia sa okamţite začali realizovať v praxi.  
I napriek nepriaznivému stavu a mediálnym útokom, ktoré 

sa vedú voči univerzite, na škole prebieha normálny 
výchovno-vzdelávací proces. Študenti sa podľa vytýčeného 
programu zúčastňujú prednášok, laboratórnych cvičení a iných 
univerzitných zamestnaní. Cieľom je, aby sa škola len 
výsledkami svojej práce očistila od doterajších chýb a omylov.  

www.sme.sk 10. 11. 2009 
 
Posledný 17. ročník autorskej súťaţe Jozefa Braneckého 

v poézii a v próze pod 
názvom „Studňa sa 
s dažďom zhovára“ bol 
vyhodnotený na pôde 
Verejnej kniţnice Mi-
chala Rešetku dňa             
12. novembra 2009.  

Po krátkom kultúrnom 
programe zo Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne, v ktorom vystú-
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pila speváčka Karla Kostolníková za klavírneho doprovodu 
PaedDr. Lenky Sijkovej Sopoligovej prítomných privítala 
a pozdravila predsedníčka Miestneho odboru Matice slo-
venskej v Trenčíne PhDr. Marta Halečková. O činnosti 
odbornej poroty, ktorá hodnotila dodané práce súťaţiacich sa 
vyjadrili jej členovia, renomovaní slovenskí spisovatelia Ing. 
Margita Ivaničková, Rudolf Dobiáš a Jaroslav Rezník st.. 
Vo všeobecnosti konštatovali, ţe tento ročník patril medzi 
veľmi úrodné a aj kvalitné, keď prišlo od 90 autorov 270 prác 
a z nich ocenili 39 prác. Po tomto hodnotení prevzali tí 
najlepší ocenenia takto : 

A. kategória próza 
1. miesto Anďalová Lucia z Popradu 
1. miesto Muráň David z Trenčína 
2. miesto Haceková M. L. z Kysuckého Nového Mesta 
2. miesto Piko Martin z Mojzeova 
3. miesto Novotová Michaela z Trenčína 
Cena primátora Mesta Trenčín – Kolínková Katarína z 
Trenčína 

B. kategória próza 
1. miesto Balajová Lenka, Ing. z Trenčína 
1. miesto Kolajová Mária zo Senice 
2. miesto Stanková Mária z Jablonice 
2. miesto Václav Kostelanski z Povaţskej Bystrice 
3. miesto Šípková Ruţena z Myjavy 
3. miesto Bobancová Lucia Ing. zo Záhora 
Cena MO Matice slovenskej – Kottra Jozef z Levíc 
Cena MO Matice slovenskej – Beďatš Elemír z Trenč. Mitíc 
Cena MO Matice slovenskej – Sjekelová Monika Karlove 
Vary 
Cena primátora Trenčína – Ing. Páleník Jozef zo Svinnej 
Cena odboru kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja – 
Viskupičová Ruţena z Trenčína 
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A. kategória poézia 
1. miesto Bolibruchová Martina zo Ţiliny 
2. miesto Kondé David zo Zlatých Moraviec 
3. miesto Drábiková Ivana zo Ţiliny 
3. miesto Malíková Eva z Čadce 

Cena primátora Tren-
čína – Lennerová 
Dana zo Zvolena 
B. kategória poézia 
1. miesto Hrušíková 
Katarína zo Záriečia 
1. miesto Hlaváčová 
Lenka z Piešťan 
2. miesto Kapusta 

Miroslav z Banskej Bystrice 
2. miesto Grznárová Gabriela z Tvrdomestíc 
3. miesto Hanová Majka z Trenčína 
3. miesto Beňo Roman Ing. z Trnavy 
-  Cena MO Matice slovenskej Kiššová Alţbeta z Prievidze 
- Cena MO Matice slovenskej – Laurent-Škrabalová Vik-
tória z Paríţa 
- Cena MO Matice slovenskej – Vitáriušová Marta z Bra-
tislavy 
- Cena MO Matice 
slovenskej – Wiš-
nievska Irma, Mgr. 
z Dolného Kubína 
- Cena primátora 
Trenčín – Trusková 
Andrea z Trenčína 

 
Próza „Ora et Art“ 
1. miesto Štefancová Elena z Pruského 
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2. miesto Komárová Dominika z Trenčína 
3. miesto Cyprich Peter z Giraltoviec 
Poézia „Ora et Art“ 
1. miesto – Lančarič Martin z Trenčína 
2. miesto – Krajinčák Ján z Haliča 
3. miesto – Štofková Martina z Giraltoviec 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 16. novembra 2009 si Gymnázium Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne pripomenulo 90. výročie zaloţenia školy na 
slávnostnej akadémii v Posádkovom klube Trenčín. Riaditeľ 
školy Mgr. Štefan Marcinek v úvode osláv privítal vzácnych 
hostí predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavla Sedláčka, MPH, poslankyňu Národnej rady Slovenskej 
republiky Ing. Magdu Košútovú, riaditeľku odboru gymnázií 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky RNDr. Danu 
Čulákovú, primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, 

attaché pre jazykové 
vzdelávanie Francúz-
skeho veľvyslanectva 
Jacques Bortuzzo, 
súčasných a bývalých 
zamestnancov, študen-
tov, priateľov a priaz-
nivcov školy. Sláv-
nostnú akadémiu vy-
plnili programom štu-
denti kultúrnymi 

a športovými vystúpeniami. S príhovorom vystúpili súčasný 
riaditeľ školy Mgr. Štefan Marcinek  a predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 
ktorý ocenil ďakovným listom piatich profesorov gymnázia 
Mgr. Kamila Bystrického, Mgr. Ľudmilu Zálešákovú, 

oceňovanie učiteľov 
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Mgr. Slávku Majtá-
sovú, PhDr. Beatu 
Filipovú a Mgr. Bra-
nislava Horňáka.  

Súčasťou slávnost-
nej akadémie bola 
prezentácia kniţného 
vydania  almanachu 
významných osob-
ností z radov absol-
ventov gymnázia od 
autorky Mgr. Márie Kubelovej. Sme hrdí, ţe z našej školy 
vyšli osobnosti ako Daniel Okáli, Alfonz Bednár, Dominik 
Tatarka, Vojtech Zamarovský, Karol Rosembaum, Karol 
Kállay, Nataša Tanská, Matúš Kučera a mnoho ďalších. 

Vlastné poznámky 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár CSc. sa zúčastnil dňa 19. novembra 
2009  rokovaní školského výboru Národnej rady Slovenskej 
republiky, aby vysvetlil jej členom, čo sa stalo na Trenčianskej 
univerzite Alexandra Dubčeka. Poslanec Národnej rady Slo-
venskej republiky Ferdinand Devínsky ukončil rozpravu 
výboru ešte pred zodpovedaním otázok členov výboru. Vy-
jadril svoj názor, ţe „pozvanie rektora  autonómnej vysokej 
školy povaţuje za spolitizovanie prípadu. Kauzu by mal pri-
márne riešiť akademický senát a orgány školy. Ak došlo 
k nejakým trestným činom, tie by mali riešiť trestno-právne 
orgány a ak nedošlo, mali by to riešiť orgány školy.“ Výbor 
jednohlasne schválil poslanecký prieskum n a pôde Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka.  

Vlastné poznámky 
 

krst Almanachu školy MUDr. Pavlom Sedláčkom, Š. Marcinekom  a jeho autorkou 
Mgr.M.Kubelovou 
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Dôveru v slovenské vysoké školy kauza rýchleho udeľo-
vania titulov či údajného plagiátovania na Trenčianskej uni-
verzite Alexandra Dubčeka oslabila. Rektori vysokých škôl od 
školy očakávajú, ţe sa čoskoro zreformuje a vysvetlí, prečo 
došlo k pochybeniam. Minister verí, ţe škola sa dokáţe pred 
verejnosťou rehabilitovať. Názor rektorov vysokých škôl  na 
kauzy Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je ten, ţe 
škodia všetkým vysokým školám. No a tú sú ich vyjadrenia : 
■ Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v 

Nitre povedal, ţe medializovaním sa z toho stal celo-
slovenský problém, ktorý oslabuje všetky univerzity; 

■ „Nikto nekoná správne, ak nekoná v súlade so zákonom. Z 
pohľadu vysokých škôl to vnímam ako poškodzovanie vy-
sokého školstva,“ hovorí rektor Univerzity veterinárneho 
lekárstva Emil Pilipčinec; 

■ Prezident rektorskej konferencie a rektor Slovenskej tech-
nickej univerzity  Vladimír Báleš sa vyjadril, ţe „akt, ktorý 
sa udial v Trenčíne, zniţuje úroveň vysokého školstva a 
neteší univerzity, ktoré si chránia svoju kvalitu“. 

■ Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa odchodu bráni a odvolanie 
Akademického senátu Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka chce spochybniť na súde.  Problémy majú podľa 
Mečára aj iné školy, len sa o nich na verejnosti nehovorí; 

■ Ján Bujňák, rektor Ţilinskej univerzity je presvedčený, ţe 
vedenie Trenčianskej univerzity zlyhalo a malo by odísť. 
„Bolo by dobré, keby sa situácia upokojila tým, ţe by sa 
prijalo rozhodnutie Akademického senátu Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka a nespochybňovalo sa.“  

■ Minister školstva Ján Mikolaj konštatoval, ţe  odvolanie 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zrejme 
posunie  prezidentovi Slovenskej republiky do konca týţd-
ňa. Na otázku, či nerozmýšľa o zatvorení Trenčianskej 
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univerzity, odpovedal, ţe to v ţiadnom prípade. „Som 
presvedčený,  ţe ide o osobné pochybenia niekoľkých osôb. 
Nespájal by som to s celou univerzitou, pretoţe sú tam aj 
iné fakulty, ktoré sú, zdá sa, v poriadku.“ Verí, ţe škola sa 
dokáţe pred verejnosťou rehabilitovať. Otvoriť, ako aj 
zatvoriť vysokú školu môţu poslanci zákonom.  Napriek 
tomu, ţe vláda hovorí o vysokom počte univerzít a štu-
dentov, poslanci sa zatvorením školy nezaoberali.  

■ Analytik Miroslav Beblavý z Inštitútu pre dobre spravo-
vanú spoločnosť povedal, ţe zrušenie univerzity by ne-
dostatky v školstve nevyriešilo. „Štát by mal vyuţiť túto 
moţnosť iba vtedy, keby sa preukázalo, ţe sa škola sama 
nedokáţe  zreformovať. Odvolaním rektora sa ukazuje, ţe 
vôľa tam je.“ 
www.sme.sk 10.12.2009 
 
Dňa 24. novembra 2009 usporiadal rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav Mečár, 
CSc. tlačovú konferenciu v súvislosti s vyhlásením Petičnej 
výzvy učiteľa Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka Ing. Petra Ponického, CSc. na odstú-
penie vrcholového manaţmentu univerzity. 

Na uţ spomenutej tlačovej konferencii oznámil rektor 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Miroslav Mečár, 
CSc., ţe vedenie univer-
zity odstúpenie z funkcií 
odmieta. Uviedol rektor, 
ţe výzvu Ing. Petra Po-
nického, CSc. povaţuje za 
nekorektnú. „Nikto z 

tohto vedenia neodstúpi, pretoţe to nie je problém s 
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funkciami. Problém je v tom, ţe toto vedenie univerzity začalo 
nejakú cestu a nie všetkým sa to páči. Za ten rok a pol od 
nástupu nového vedenia sa urobilo kus roboty a nemoţno teraz 
odísť,“ povedal rektor. Pripomenul, ţe nie je vhodné do celej 
záleţitosti zaťahovať aj študentov. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 
Ing. Miroslav Mečár, CSc. pripomenul, ţe Fakulte mecha-
troniky pozastavila Akreditačná komisia práva na rok posky-
tovať študijné programy vo všetkých troch formách vyso-
koškolského štúdia. Fakulta mechatroniky má niekoľko pro-
blémov, ktoré rektor nespresnil. Vyslovil názor, ţe sa môţe 
stať, ţe fakulta zanikne a študenti budú musieť prestúpiť na 
iné školy. Okrem toho rektor dodal, ţe Ing. Peter Ponický, 
CSc. je na Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka pedagógom na polovičný úväzok, čím sa 
určitým spôsobom podieľal na súčasnom stave fakulty. 
„Potrebné je tieţ povedať, ţe Ing. Peter Ponický, CSc. je 
zároveň pedagógom na plný úväzok na Technickej univerzite 
vo Zvolene. Kaţdý súdny človek si zákonite poloţí otázku, 
koho vlastne záujmy háji. V koho v mene on hovorí ?“ 
povedal doc. Ing. Miroslav Mečár. 

Vlastné poznámky 
 
„Trenčianske 

hodiny smutne bijú“, 
tak sa spieva v známej 
slo-venskej piesni. 
Prvý decembrový deň 
v podvečer to nebola 
však pravda. Zaslúţilo 
sa o to 19 mladých 
spevákov v sprievode 
ľudovej hudby 



 305 

Limbačka na koncerte víťazov jubilejného štyridsiateho 
ročníka tejto obľúbenej rovnomennej súťaţe.  

Keď pred štyrmi desaťročiami začala súťaţ písať svoju 
prvú kapitolu, málokto by si bol 
pomyslel, ţe sa v plnej sile doţije 
svojho dnešného jubilea. S odstu-
pom rokov to priznala aj Mgr. 
Ľubica Kerná, ktorá stála pri jej 
zrode : „Keď sme rozbiehali túto 
súťaţ, naozaj som nepredpoklada-

la, ţe pretrvá toľké roky. Do ďalšej štyridsiatky jej prajem 
veľa dobrých spevákov aj trpezlivých učiteľov,“  zavinšovala 
Trenčianskym hodinám pani Ľu-
bica, ktorú teší, ţe sa na školách 
medzi deťmi udrţiava krása 
slovenskej ľudovej piesne.  

Tohto ročníka súťaţe, nad 
ktorým prevzal záštitu primátor 
Trenčína Ing. Branislav Celler, 
sa zúčastnilo 53 ţiakov z dvad-
siatich základných škôl celého Trenčianskeho okresu. Pre 
osem víťaziek jednotlivých kategórií pripravil primátor veľké 
prekvapenie –  lístky do VIP lóţe na československú spevácku 
súťaţ SuperStar. „Spevácke hviezdičky v súťaţi Trenčianske 
hodiny predviedli naozaj skvelé výkony. Dúfam, ţe vstupenky 
na SuperStar budú motivovať ich záujem o ďalšie spievanie,“ 
povedal Ing. Branislav Celler. 

Svojho favorita pôjde do Bratislavy povzbudiť aj víťazka 
prvej kategórie tretiačka Monika Petríková z Dubodiela. 
Vezme so sebou svojho brata Mareka. Rodičia Petríkovci 
hodnú chvíľu rozmýšľali, po kom zdedila Monika spevácke 
nadanie. „Babka trošku spieva v kostole, ale asi práve dcéra 
rozbieha rodinnú hudobnú tradíciu. Sú to jej začiatky a chce to 
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trošku usilovnosti. Urobíme všetko pre to, aby sa mohla 
naďalej rozvíjať. Hlavne nás teší, ţe spev ju baví,“ prezradili 
manţelia Petríkovi. Čo sa budúcnosti týka, Monika má uţ 
teraz jasno:„Spievaniu by som sa chcela venovať celý môj 
ţivot,“  zasnila sa malá speváčka. 

Príliš do spevu nebolo deviatačkám, pretoţe pre ne Tren-
čianske hodiny odbili koniec účasti v ďalšom ročníku. No 

hlásky mnohých 
mladých slečien, 
podkuté v tejto sú-
ťaţi, nájdu svoje 
uplatnenie v spe-
váckych zloţkách 
folklórnych súbo-
rov, ktorých je na 
okolí dosť. Veď 
niektoré z nich, 

rovnako ako ich predchodkyne, uţ teraz úspešne pôsobia vo 
folklórnym súbore Trenčan a iných súboroch. 

„Nikdy tá robota s mladými nie je ukončená a vţdy sa 
začína odznova. Jedni odídu, iní prídu. Táto súťaţ potvrdzuje, 
ţe vďaka učiteľom ľudová pieseň stále ţije v dušiach detí,” 
povedal jeden z organizátorov súťaţe a zároveň člen odbornej 
poroty PaedDr. Jozef Vakoš, ktorý zaţil viaceré generácie 
skvelých spevákov. 

Verme, ţe cit pre tradície budú dnešné deti uţ ako veľkí 
odovzdávať ďalej a splnia tak poslanie Trenčianskych hodín, 
aby ľudové piesne zostali zachované aj pre ďalšie pokolenia. 

Vlastné poznámky 
 
Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka schválil dňa 7. decembra 2009 návrh na odvolanie 
rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. Túto skutočnosť 
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potvrdil nový predseda senátu doc. RNDr. Dušan Holý, PhD. 
ktorého zvolili na zasadnutí senátu. Za odvolanie bolo 14 zo 
17 zúčastnených členov. Podľa neho schválený návrh bude 
postúpený Ministerstvu školstva Slovenskej republiky a s jeho 
odporučením na odvolanie prezidentovi Ivanovi Gašparo-
vičovi. Predseda odmietol uviesť dôvody návrhu na odvolanie 
rektora. 

www.sme.sk 08.12.2009 
 
Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa rozhodol „z vecných a pro-
cesných dôvodov podať ţalobu na neplatnosť odvolania a 
neplatnosť rokovania Akademického senátu Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka“, ktorý dňa 7. decembra 2009  
schválil návrh na jeho odvolanie. O tejto skutočnosti infor-
moval na tlačovej konferencii dňa 9. decembra 2009. Dôvo-
dom pre ţalobu je 
„nedodrţanie pravi-
diel vysokoškolského 
zákona a potom roko-
vaniu predsedala oso-
ba, ktorá má trestnú 
minulosť, čo je ne-
zlučiteľné s vrcholo-
vými funkciami aka-
demickej obce, s mo-
rálnymi a etickými princípmi, spojenými s akademickými 
výsadami a slobodami.“ napísal Mečár vo vyhlásení, ktoré 
poskytol agentúre Sita.  

Neadekvátne je podľa rektora zvolenie doc. RNDr. Dušana 
Holého, PhD. za predsedu akademického senátu Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka, nakoľko tento bol v minulosti 
trestaný. „Z právneho a morálneho hľadiska nemá nárok na 
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takúto funkciu.“ Doc. RNDr. Dušana Holého, PhD. odsúdili za 
neúmyselné zabitie a podľa vysokoškolského zákona v takom 
prípade môţe byť členom akademickej obce. „Napriek tomu je 
to najmä z morálneho hľadiska nezlúčiteľné s vrcholovou 
funkciou akademickej obce,“ povedal za trenčiansku univer-
zitu Mgr. Art. Anton Fillo. 

Na tlačovej konferencii vystúpil aj Ing. Milan Vanc, PhD. 
ktorý spolu s ďalšími dvomi senátormi vystúpil proti postupu 
akademického senátu. „Predsedu a podpredsedu akademic-

kého senátu povaţujeme za neprá-
voplatne zvolených. Odvolanie rek-
tora je mimoriadne závaţná udalosť. 
Nie je preto moţné, ani prípustné 
odvolať rektora na základe hrubého 
porušovania právnych noriem,“ po-
vedal Ing. Milan Vanc, PhD. kto-

rému spochybnil akademický senát mandát. 
Na tlačovej konferencii sa rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, 

CSc. vyjadril aj k čiastkovému zápisu o zisteniach kontrolnej a 
skupiny Ministerstva školstva Slovenskej republiky, keď po-
vedal, ţe „ako štatutárny orgán nesúhlasím s niektorými kon-
trolnými zisteniami, ktoré sa týkajú poslucháčov inštitútu 
celoţivotného vzdelávania.“  

Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa vyjadril tieţ k pla-
giátorstvu diplomových prác, keď komisia zloţená z pro-
fesorov Júliusa Alexyho a Miroslava Dţupinku prišla k záve-
rom, ţe práce nie sú vzájomným plagiátom. Záverom rektor 
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. dodal, ţe zatiaľ nedá návrh 
odvolanie dekana Ing. Bánociho, CSc. 

www.sme.sk 09.12.2009 
 
Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne sa v roku 2009, ako 

jediná škola zo Slovenska spolu ďalšími školami z desiatich 

Ing. Milan Vanc, PhD. 
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európskych krajín – Českej republiky, Maďarska, Poľska, 
Talianska, Litvy, Grécka, Holandska, Nórska a Turecka 
zapojila do medzinárodného projektu „Zdravá európska 
škola“. 

O projektu vypovedala riaditeľka školy RNDr. Janka 
Gugová, ţe „jeho cieľom je nadviazanie medzinárodnej 
spolupráce v oblasti spolupráce v oblasti zdravia a zdravého 
ţivotného štýlu, vytvoriť hodnotové postoje a zručnosti v sta-
rostlivosti o zdravie. Škola získala aj grant, z ktorého sa 
financovali aktivity a činnosti spojené s jeho plnením.“ 

Prvé stretnutie sa uskutočnilo vo Vsetíne – Česká republika, 
kde študenti Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne a Vyššej 
odbornej školy zdravotníckej vo Vsetíne pôsobili ako in-
štruktori pri školení prvej pomoci v anglickom jazyku a potom 
si aj zasúťaţili pri poskytovaní v prvej pomoci. 

Trenčianske noviny 21.12.2009 
Pomocná evidencia 981/2/09 
 
Dňa 21. decembra 2009 si pripomenula Stredná odborná 

školstva M. Beluša 60. výročie špecializovaného školstva na 
Slovensku slávnostnou pedagogickou radou za prítomnosti 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla 
Sedláčka, MPH. 

Vlastné poznámky 
 
V roku 2009 sa o financie z grantového programu v oblasti 

školstva, výchovy a vzdelávania uchádzali inštitúcie, ktoré 
mali vysporiadané záväzky voči mestu Trenčín z minulých 
rokov. Uchádzači mohli dostať príspevok vo výške najviac 70 
% celkových nákladov na podujatie alebo konkrétnu činnosť. 
Celkom bola udelená finančná podpora v objeme 10.200 eur 
týmto trinástim projektom : 
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Por. čís. Názov projektu Poskytnutý 

grant 
1. Rodičovskú zdruţenie pri Materskej škole Trenčín, Šafárikova – 

Malí bádatelia  
1.000 euro  

2. Špeciálna základná škola Vladimíra Predmerského – okresná 
paraolympiáda 

350 euro  

3. Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole Trenčín, Soblahovská 
ulica – Škôlkari na Soblahovskej 

900 euro  

4. Karanténna stanica – Mami, oci, ja  chcem psa ! 400 euro  
5. Asociácia zdravotne postihnutých – IKT nás posúva ďalej 1.100 euro  
6. Občianske zdruţen ie Materské srdiečko – Rodičovský kurz 750 euro  
7.  Rodičovské zdruţenie pri Základnej umeleckej škole K. 

Pádivého – 10. ročník speváckej súťaţe L. Fajtovej 
700 euro  

8. Rodičovské zdruţenie pri Základnej umeleckej škole K. 
Pádivého – 1. ročník reg ionálnej súťaţe v hre na p lechové 
nástroje 

500 euro  

9. Kultúrne centrum Akt ivity – Dance Mix deti a juniori 1.000 euro  
10.  Základná škola Trenčín, Novomeského – 30. výročie ško ly 1.100 euro  
11. Pavlo, nezisková organizácia – Majstrovstvá Slovenska 

v gymnastickom štvorboji 
500 euro  

12. Pro Academia , nezisková organizácia – 7. medzinárodná 
študentská konferencia  

1.000 euro  

13. Rodičovské zdruţenie pri Základnej škole Hodţova – Nesiem ti 
ruţu  

900 euro  

  10.200 euro 
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Kultúrne podujatia 
 
Prvým tohoročným podujatím Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne bola dňa 8. januára 2008 prezentácia 
druhého diela zborníka Literárneho klubu Omega Tak plynie 
čas... V jej úvode vystúpil hudobník a textár Ľubomír Ben-

kovič so svojou gi-
tarou, prítomných 
hostí a členov klubu 
privítala zástupkyňa 
riaditeľky kniţnice 
Mária Špániková 
a podujatím sprevá-
dzala tajomníčka 
Literárneho klubu 
Omega Janka Po-

láková, ktorá v úvode predniesla úryvky z poézie PhDr. Janky 
Jablonskej, ktoré predčasom zverejnila vo svojej najnovšej 
zbierke poézie „Pocta ţivotu“. Ako uviedla vo svojom prí-
hovore, ţe na jeho vydaní nového zborníka sa podieľala Ve-
rejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne, do jeho obsahu 
prispelo dvadsať autorov svojimi literárnymi prácami. Zborník 
s trochu nostalgickým názvom Tak plynie čas... slovami vy-
prevadil spisovateľ Rudolf Dobiáš a predseda Literárneho 
klubu Omega Ján Maršálek. O ilustráciu sa postarala Ve-
ronika Markovičová a obálku pripravil Janko Vitko.  

Vlastné poznámky 
 

V dňoch 14. aţ 31. januára 
2009 vystavoval v ArtKine Me-
tro francúzsky študent Yoan Ro-
sin. Študoval na Écola Beaux 
Arts v Nantes vo Francúzsku 
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a Concordia Univesity Montréal v Kanade. V súčasnosti štu-
duje na UCCM Cuenca v Španielsku. Na umeleckú dráhu výt-
varníka sa dostal po zhodnotení svojich športových moţností 
stať sa profesionálnym basketbalistom. Začal preto kresliť a to 
úplne všetko, na čo si zmyslel. V spektre jeho výtvarných diel 
sú obrazy vytvorené jeho fantáziou, ale i obrazy ovplyvnené 
históriou a športom. Svoje diela vystavoval vo Francúzsku, 
Portugalsku, Kanade a ďalších štátoch. Na Slovensku vysta-
voval po prvý raz. 

Vlastné poznámky 
 

Vo štvrtok 15. januára 2009 Verejná kniţnica Michala Re-
šetku v Trenčíne bola miestom v rámci cyklu Poznávame 
Trenčanov stretnutia slovenskej herečky Evy Kristínovej 
s verejnosťou, na ktorej za osobnej účasti autora Jána Čo-
maja bola prezentovaná najnovšia jeho kniha Spomienky 
herečky, ktorou priblíţil herečkin ţivot. Za mimoriadneho 

záujmu verných  priaznivcov 
herečka zaspomínala  na 
svoj ţivot a nezabudnuteľné 
postavy, ktorými nás počas 
desiatok rokov sprevádzala. 
Napokon aj prezentovaná 
kniha pribliţuje jej obdivu-
hodnú hereckú tvorbu. Ako 
uviedol autor Ján Čomaj, 
formou osobného rozpráva-

nia svojej hrdinky v publikácii obsiahol jedno dramatické sto-
ročie Slovenska na osudoch jej rodičov a najmä na jej vlastnej 
ţivotnej ceste. Vrcholom podujatia bol herečkin umelecký 
prednes – ojedinelý, neopakovateľný a nekonečne vrúcny, 
ktorým Eva Kristínová postavila na nohy celú trenčiansku  
kniţnicu.  
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Ešte predtým prijal významnú slovenskú herečku a tren-
čiansku rodáčku Evu Kristínovú s autorom nedávno vydanej 
pri príleţitosti jej 80. narodenín ţivotopisnej publikácie s náz-
vom Spomienky herečky Janom Čomajom predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH.  Témou priateľského rozhovoru bola nielen bohatá 
dráha herečky – 
členky činohry Slo-
venského národného 
divadla, ktorá stvár-
nila za uplynulé ob-
dobie vyše osemde-
siat zväčša dramatic-
kých postáv a mimo-
riadna  aktívita 
v rozhlase, televízii 
a filme, ďalej ako re-
citátorka či šansonierka. Pani Eva Kristínová sa ţivo zaujímala 
o dianie v jej rodnom meste a celom Trenčianskom kraji, 
s ktorým ju neustále spája silné puto aj napriek tomu, ţe 
v súčasnosti ţije v Bratislave. Na záver prijatia MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH odovzdal Eve Kristínovej pamätný list pri prí-
leţitosti ţivotného jubilea, ktorým sa zvýrazňuje jej mimo-
riadny kultúrno-spoločenský prínos v oblasti slovenského di-
vadla a filmu, za kultivovanie umeleckého slova v slovenskej 
klasickej poézii a za šírenie dobrého meno svojho rodiska – 
kraja svojho srdca.  

Vlastné poznámky 
 

 
Vernisáţ výstavy pod názvom Stretnutia s podtitulom Od 

ZUŠ po vlastné ateliéri v Mestskej galérii v Trenčíne dňa          
16. januára 2009 sľubovala mimoriadny záujem verejnosti, 
pretoţe sa v nej predstavil učiteľ výtvarného odboru Základnej 
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umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Mgr. Jozef Švi-
kruha spoločnej výstave so svojimi bývalými trinástimi 
ţiakmi, ktorí ukončili štúdium na vysokých školách ume-
leckého zamerania, alebo ich študujú. A skutočne moja intuí-
cia ma nesklamala tentoraz, lebo veľa priateľov a známych 
učiteľa a jeho vystavujúcich ţiakov zaplnilo výstavné pries-
tory, aby tak vzdali hold ţivotnému jubileu Mgr. Jozefovi 
Švikruhovi.  

Pred slávnostnou vernisáţou sa o kultúrny program postaral 
Komorný orchester Základnej umeleckej školy Karola Pádi-

vého v Trenčíne pod 
vedením učiteľky 
Piatkovej. Vernisáţ 
otvorila a prítomných 
účastníkov výstavy 
privítala vedúca Útva-
ru kultúry Mestského 
úradu v Trenčíne 
Mgr. Janka Masáro-
vá. Jubilantovi pos-

tupne zablahoţelala za Trenčianske osvetové stredisko Jar-
mila Tichá a riaditeľka Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého v Trenčíne Mgr. Veronika Soukupová. Hlavný 
predslov k výstave mal kurátor výstavy Ing. Jozef Vydrnák. 
Vo svojom príhovore zhrnul výtvarné dielo jubilanta Mgr. 
Jozefa Švikruhu a jeho ţiakov takto : „Pred rokmi Mgr. Jozef 
Švikruha svoj výtvarno-pedagogický talent zúročil v trenčian-
skom umeleckom školstve. Obetoval roky, aby v nich lámal 
čas a rozdával jednu polovicu pre talent detí a druhú polovicu 
pre talent svoj v objatí múzy. Táto dualita ho sprevádza do 
dneška. Odmenou sú absolventi, ktorí šli za vnútorným hla-
som a sú teraz jeho potešením, hrdosťou i drahými kameňmi 
na pedagogickej korune kantorskej slávy. Druhou jeho 
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radosťou Jozefa sú jeho obrazy. Krajinárske kompozície pri-
náša v preštylizovanej realite. Má rád hory i doliny, zátišia 
domcov ukryté pod oblúkmi pokosených lúk, voňavé úvrate. 
Cyklicky strieda oblúky a farebné jazyky, vegetáciu i ľudovú 
architektúru, archetipy a znaky ţivota. Nastolenej téme i fa-
rebnosti nás často posúva do detských čias, do spomienok 
a obzretím mysle. V zime nás zas volá na kvinťákoch otes-
tovať ľadovú prikrývku na potočnej hladine. Pri návrate 
domov cítiť dymové posolstvo rozkúrenej pece. Toto sú refle-
xie, o ktorých si často myslíme, ţe sú stratené. Opak je prav-

dou. Obrazy Mgr. Jozefa 
Švikruhu nás vţdy k ním 
dovedú, pretoţe sú pote-
šením srdca a reštartom 
duše.“  

V ďalšej časti sa Jozef 
Vydrnák venoval  charakte-
ristike výtvarnej tvorby 
jednotlivých spolu vystavu-

júcich Jozefa Švikruhu. „Jana Zaujecová – Sedláčková po-
norila ruky do runa a runo sa ponorilo do 
jej tvorby. Táto priam biblická matéria 
sa v jej fantázii vynára, pretvára, plstí, 
plastizuje, niekedy aj farbí. Po dotyku 
textilnej priadze aj kamene z Váhu 
zmäknú a cítia sa cnostne. Katarína 
Kovalčíková vychádza na výstavnú scénu v scénickom kos-
týme. Predtým číta, študuje postavu, hľadá odozvy, škicuje 
i modeluje, berie miery, šije, strihá, obšíva i vyšíva, riasi, 
prepletá a obtáča. Na záver necháva zahniezdiť texty, ktoré 
cez slová vyletujú do divákovej priazne. Iveta Grófová neo-
dolala vábeniu celuloidového, políčkami pokrytého a na okra-
joch rytmicky perforovaného hada. Vkradol sa do jej talentu 

Ing. Jozef Vydrnák 
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a ponúkol osudové jablko v premene na animovaný a doku-
mentárny film. Vo svojej tvorbe humánne humanizuje huma-
noidov, ich osudy, príbehy, tajomstvá a posolstvá. Mária Hol-
čeková ladne ohýba labutí krk. Tomuto vznešenému operen-
covi venovala cyklus fotografií. V čiernej, bielej a šedej hovo-

ria o svetle, tme, belobe pe-
ria, grafických vzruchov na 
hladine. Je to transformácia 
bielošero svitu do tvarov 
a náhod ţenskej krásy, vi-
denej cez oko ţeny a telo 
labute. Katarína Hvoţďá-
rová vo svojich maľbách 
sa koncentruje na tvár, telo 

a anatómiu ţeny. Okolitý svet aktuálnej nálade dotvára figu-
rálne hry. Martina Albrechtová v kombinovaných grafických 
technikách šifruje, naznačuje rafinovane cez štruktúru, dráţdi 
pozorovateľa. Núti ho zastať, zamyslieť sa, pozorovať, riadiť 
jej ţenský princíp. Zuzana Janíčková pracuje s akrylom. Na 
plátnach niekde v dekoratívnejšom inde zas tajomnejšom 
rytme farebne mándruje a skrúca pigmenty. Odozvou sú ab-
straktné kompozície búšiace na brány našich predstáv. Martin 
Šumaj chuťou reštaurátora si reálne temperou odkrajuje 
z trenčianskych vetúd. V ďalšom diele nám ponúka kvalifi-
káciu vizuálneho reštaurátora na postavenie fragmentov ar-
cheologickej maliarskej anatómie. Ján Špaček médium foto-
grafie posúva na veľkoplošné tlače. Monumentalizuje skladbu 
v štvorcových segmentoch a avizuje moţnosti pre oţivenie 
vstupných hál, panenských stien firemných recepcií či ďalších 
plôch smutne stojacích a čakajúcich na prísun takéhoto zá-
ţitku. Veronika Vaculová vecne a často i v impresionistic-
kom geste nechali očami prejsť témy, ktoré pre niektorých 
tvorcov mohli zostať obyčajné a všedné. Po rukami autorky 
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však naopak vyrastajú zátišia, ktoré deklarujú punc autorskej 
osobitosti. Tomáš Tulis našiel útulok v kombinovaných tech-
nikách. Túli sa, kombinuje, filozofuje. Pokúša sa vojsť do 
našich hláv. Hľadá vypínač, vlastne zapínač, ktorým zapáli 
svetlo v hlave pozorovateľa. Juraj Toman to má premyslené. 
Otvára plátno do hĺbky. Je to však pandorina skrinka. Nás-
ledky nie sú na obrátenej strane. Je to pozvanie k maliarovi 
a jeho palete. Juraj Konček je staviteľ, architekt, dizajner. 
Cez sadru komunikuje s ľudským telom, reálne vzťahy študuje 
na hlave vpuste. V ďalšom uţ ab-
strahuje, obalové plochy redukuje aţ 
na základných dratvách, ktoré sú 
aktuálnym východiskom v dizajne. Na 
záver vernisáţe vystúpil Mgr. Jozef 
Švikruha a vyslovil poďakovanie nie-
len účastníkom vernisáţe, ale predovšetkým rodičom a starým 
rodičom jeho bývalých ţiakov, ţe „priviedli ste k nám svoje 
deti, aby dnes mohli takto prezentovať. Teším sa s vami moji 
ţiaci, ţe som sa mohol s vami stretnúť.“   

Vlastné poznámky 
 
Od pondelka 19. januára 2009 sídli pobočka trenčianskej 

verejnej kniţnice Michala Rešetku z Dlhých Honov v nových 
priestoroch, v nákupnom stredisku Kubra. Sťahovanie bolo 
podmienené odpredaním pôvodného objektu inému maji-
teľovi, ktorý na mieste pôvodného objektu by mal postaviť 
nový objekt zo zachovaním kniţničných a verejných pries-
torov pre kultúru, naviac rozšírených o bytové jednotky. Sťa-
hovanie pobočky do susediaceho objektu nákupného stre-
diska Druţba začalo ešte v polovici decembra 2008 a v pon-
delok 19. januára 2009 ju otvorili. Kniţnica je v prenájme a na 
platení nájomného sa podieľa jej zriaďovateľ Trenčiansky 
samosprávny kraj aj Mesto Trenčín. Sťahovanie trvalo takmer 

poďakovanie od Veroniky Vaculovej 
Mgr. Jozef Švikruha 
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mesiac. Rozlohou je priestor kniţnice oproti pôvodnému men-
ší, ale je vyhovujúci a estetický, povedala vedúca kniţničných 
a informačných sluţieb Verejnej kniţnice M. Rešetku Mária 
Špániková. „Sme radi, ţe sme aj napriek menšej ploche tento 
priestor dostali. V tejto lokalite iné vhodné miesto nie je.“  

Nové priestory dokonca nepotrebovali ani veľké investície a 
údrţbu. Stačilo vymaľovanie a nová podlaha. Pred sťahova-
ním inventarizovali kniţničný fond a do nových priestorov 
preniesli viac ako 30 - tisíc kníh v takmer deväťsto škatuliach. 
Časť z kníh skončila v sklade, pretoţe sa uţ do priestorov a 
regálov nevošla. Priestor pri vstupe chráni zabezpečovacie za-
riadenie voči odcudzeniu kníh a pódium, kde umiestnili čitá-
reň, vybavenú novým nábytkom. Pobočku v nových pries-
toroch pripojili na kniţničný informačný systém, ktorý spája 
všetky oddelenia verejnej kniţnice s ďalšími dvanástimi kniţ-
nicami v kraji. Pobočka na Dlhých Honoch patrí k tým 
„rušnejším“. Eviduje viac ako tisíc stálych čitateľov, denne ju 
navštívia desiatky návštevníkov. „Dôchodcovia sem chodia čí-
tať noviny a časopisy, mladí ľudia zase kvôli internetu. Ten uţ 
môţu vyuţívať na dvoch počítačoch. Na akcie, ktoré kniţnica 
robila, boli zvyknutí aj deti materských škôl a ţiaci z dvoch 
neďalekých základných škôl a ţiaci zo školských klubov. Na 
akcie pre školy ešte nemáme miesto, ale v najbliţšom čase, aţ 
sa všetko zabehne, vytvoríme niekde kútik,“ vysvetlila Mária 
Špániková. Zaujímavé bolo sledovať ako ľudia na otvorenie 
netrpezlivo čakali, chodili sa informovať, sledovali priebeh 
sťahovania. A nielen to, pomáhali aj so sťahovaním, prenášali 
škatule plné kníh, ba dokonca nosili koláče našim pracov-
níkom.“  

Do susedných priestorov obchodného domu Druţba sa po 
stavebných úpravách presťahuje aj kultúrne stredisko. 

Trenčianske noviny 02.02.2009 
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Nie často sa stáva, ţe sa stretneme s človekom, ktorý prešiel 
pol sveta, aby sa podelil s vami so svojimi záţitkami. Stret-
nutie je o to zaujímavejšie, keď tento človek pribliţuje au-
tenticky svoje vlastné záţitky pri stretnutí s ľuďmi vo 
vzdialenej krajine s premietaním filmov či fotografií, ktorú 

sme doposiaľ poznali len sprostred-
kovanie a to buď cez cestopisnú 
literatúru, alebo cez internet. Určitým 
spôsobom v kaţdom človeku takéto 
osobné podávanie záţitkov je veľmi 
emotívne  jednak rozširuje poznanie 
nepoznaného a vyvoláva v kaţdom 
človeku zárodok spoznávania na 
vlastné oči, to čo iní videli.  

Takýchto zopár myšlienok my 
prišlo na um, keď som prijal poz-
vánku Verejnej kniţnice Michala 
Rešetku v Trenčíne na rozprávanie 

Mgr. Antónie Dvoranovej dňa 2. februára 2009 z jej cesto-
vania po Juţnej Amerike pod názvom „Juţná Amerika stre-
doeuropskými očami“ spojené s premietaním fotografií. Keď 
poviem za všetkých účastníkov tohto zaujímavého stretnutia 
vzácnu zhodu myšlienok, ţe to boli 
veľmi príjemné dve strávené hodiny 
počúvaním ţivého slova doplneného 
fotografiami, tak poviem len pravdu. 

Ešte pred stretnutím Antónie Dvora-
novej s priaznivcami cestovania sme s 
ňou hovorili o jej záľube v cestovaní, pretoţe je geografka, učí 
zemepis, ako aj o jej poslednej ceste. „Cestu do v Juţnej Ame-
riky si vybrala viac menej preto, lebo európsky priestor uţ 
skoro celý navštívila a hľadala nejakú exotiku. Predtým to 
bolo Thajsko, Malajzia Singapur a v minulom roku to bolo 
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cestovanie do Chile, Bolívie a Peru. Pri tejto ceste ju najviac 
zaujal spôsob ţivota ľudí, ktorý je odlišný od nášho. Potom to 
bola aj nezvyklá nadmorská výška, v ktorej sa pohybovali, 
okolo 4000 metrov nad morom. Obyvatelia navštívených 
štátov charakterizovala ako milých, úctivých, skromných a hr-
dých na to odkiaľ pochádzajú. Vzťah k cudzincom prejavovali 
trocha rezervovane, ale pokiaľ niečo potrebovali boli pria-
teľský a milý. Komunikovali sme v španielčine a angličtine.“ 
Svoje nedostatky v španielčine (vedela len pár slov) odstra-
ňuje jej štúdiom na jazykovej škole. Svoje skúsenosti z ciest 
vyuţíva vo svojom predmete zemepis, lebo ako hovorí „je 
zaujímavejšie, keď učí tým spôsobom, ţe svoj výklad učiva 
dopĺňa fotografiami 
a tým si viac zapamätajú. 
Moţno nevedia nejaké 
rozlohy, alebo iné veci, 
ale to nie je dôleţité. 
Dôleţité je to, aby poz-
nali, ako tam tí ľudia ţijú, 
čo je v kontraste so ţivo-
tom u nás. Sú často veľmi 
prekvapení, ţe títo ľudia na dedine nepoznajú elektriku, alebo 
i to, ţe polovica obyvateľov nevie čítať a písať, a preto je tam 
rozšírené zamestnanie pisár. Je to iné, ako čo sa píše v učeb-
nici, ţe sa tam ťaţí to a to, vyrába sa to a to...“ Na to otázku, 
čo ju najviac prekvapilo, odpovedala, ţe „bola to zima a 
komunikácie. Vedela som, ţe bude zima, ale ţe aţ taká, to nie. 
Na náhorných plošinách teplota cez noc klesala na - 14° C, cez 
deň sa pohybovala okolo O ° C. Zohriať sa nedalo kde, lebo 
nikde sa nekúrilo. Presun po navštívených štátoch sa usku-
točňoval linkovými autobusmi často po nespevnených cestách, 
ktoré nemoţno ani povaţovať za cesty, alebo po úzkych 
cestách lemovaných na jednej strane hlbokými údoliami.“ Z 
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celej cesty ju najviac zaujali najsuchšia púšť sveta „Atacana“, 
najvyššie poloţené splavné jazero Titicaca so svojimi trsti-
novými ostrovmi, najvyššie poloţené mesto La Paz a tajomné 
mesto Inkov Machu Picchu. Na otázku, kde sa obzrie cez 
tohoročné prázdniny odpovedala, ţe „chcem ísť na Kubu, aby 
som si vyskúšala svoju španielčinu.“  

Na záver chceme Antónii Dvoranovej poďakovať za poz-
nanie ţivota v štátoch Juţnej Ameriky – Chile, Bolívie a Peru 
a budeme sa tešiť na jej záţitky z Kuby. 

Vlastné poznámky 
 
Klub Lúč privítal 24. januára 2009 jednu z najväčších punk-

rockových hudobných legiend na slovenskej scéne. Kapela 
Slobodná Európa vystúpila v rámci svojho Primitive 
Rock`n`roll turné a predstavila svojim priaznivcom prierez 
najúspešnejších skladieb zo všetkých svojich albumov. Do 
vypredaného klubu sa kvôli jeho malej kapacite nedostali 
desiatky ľudí. Absolútne „natrieskaný“ tanečný parket dostali 
do varu predovšetkým staré a dobre známe hity z prvej platne 
Slobodnej Európy s názvom Pakáreň. Doslova „telo na tele“ 
sa zmietali najmä mladí fanúšikovia punk-rocku pri osved-
čených a známych tituloch Stará sladovňa, Růţe z Texasu i 
songu Nikdy to tak nebude. Hoci lídrovi kapely Whiskymu, 
vyzlečenému počas koncertu tradične do pol tela, chýbal v 
rukách povestný pohár piva, ktorý v posledných rokoch vyme-
nil za minerálku, burcoval jednoduchými a opakovanými pun-
kovými rytmami dav pod pódiom, kde nechýbali tradičné 
punkové „kohútie“ účesy. „Nemyslím si, ţe prvá platňa Paká-
reň bola naša najlepšia. Ja mám najradšej album Trojka. Na 
Pakárni sú uţ niektoré veci a pózy, s ktorými sa nesto-
toţňujeme. Sme radi, ţe ľudia poznajú aj novšie nahrávky a 
pozitívne na ne reagujú. Drţím sa zásady, ţe nebudem spievať 
pesničky, ktoré ma uţ nebaví spievať,“ povedal Whisky.  
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Ten koncert predĺţil niekoľkými, fanúšikmi vyţiadanými, 
prídavkami. Napriek tomu, ţe Slobodná Európa bola v hudob-
ných kruhoch spájaná s problémovou existenciou, deväťde-
siatminútový koncert, ktorý skončil krátko pred polnocou, 
nesprevádzali ţiadne nepríjemnosti. 

Punk-rocková štvorica vystúpila bez  svojho gitaristu. Z jej 
materského jadra videli návštevníci zborovo spievajúci fans 
zakladateľa a speváka Whiskyho a štyri basgitarové struny 
brilantne naháňal pôvodný člen kapely Braňo Alex, ktorý v 
nej pôsobí od roku 1989. „Nie je tu s nami zakladajúci a 
dlhoročný gitarista Sveťo Korbel. Ten má za sebou proti-
drogové liečenie a v súčasnosti je na resocializačnom pro-
grame.“ prezradil jeho kamarát Whisky. Skvelým spôsobom 
ho však na poste gitaristu nahradil piešťanský hudobník Braňo 
„Temo“ Černák, ktorý v kapele koncertne hosťuje. Svoj tra-
dičný problém s neustálym obmieňaním bubeníkov vyriešila 
Slobodná Európa angaţovaním Ďura Vitéza. Ten s kapelou 
vystupuje od roku 2007 a priaznivcom slovenskej hudby je 
známy aj z účinkovania v obľúbenej kapele Le Payaco. 
Slobodná Európa má za sebou stovky vypredaných koncertov 
a nemenší počet škandálov. Dodnes si udrţuje status punkovej 
legendy na Slovensku. 

 
V priebehu jedného mesiaca sa členovia Literárneho klubu 

Omega pri Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne 
stretli dvakrát. Najprv dňa 8. januára 
2009 pri vydaní spoločného zborníka 
svojich najnovších literárnych prác 
a potom dňa 5. februára 2009 pri pre-
zentácii básnickej zbierky „Privoláva-
nie rána“ svojho člena a dlhoročného 

predsedu literárneho klubu Jána Maršálka. V úvode poduja-
tia vyjadrila zástupkyňa riaditeľky Verejnej kniţnice v Tren-
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číne Mária Špániková svoje potešenie, ţe práve ona mohla 
privítať všetkých účastníkov podujatia ako aj hlavného aktéra 
Janka Maršálka na podujatí. Podotkla, ţe najvyššia známka 
kvality nového básnického diela a dobrého čítania je sku-
točnosť, ţe ho vydalo Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov. No a potom sa k slovu dostal spevák a textár 
Ľubomír Benkovič a moderátorka podujatia Janka Polá-
ková, ktorá na margo celého diela uviedla, ţe „Ján Maršálek 
sa usiluje o autentickú básnickú výpoveď, ktorá má miesto 
v hľadaní či znovu nachádzaní autentického zmyslu literatúry. 
Doteraz vydal tri zbierky poézie – zbierku Finta v ţite v spo-
luautorstve s Petrom Chorváthom, za ktorú boli ocenení 
prémiou Literárneho fondu. Zbierka Cesta z kruhu bola 
víťaznou zbierkou 
v anonymnej celo-
slovenskej literár-
nej súťaţi, ktorú 
vyhlásilo zdruţenie 
záujemcov sloven-
skej literatúry. Tre-
tia zbierka Medzi 
nami mu vyšla 
s podporou Mesta 
Trenčín.“ Na osvie-
ţenie podujatia vystúpila s úryvkami básní Jána Maršálka 
PhDr. Marta Halečková. O básnikovi Jánovi Maršálkovi 
vypovedal spisovateľ Rudolf Dobiáš slovami, „je to básnik, 
ktorý vo vás rezonuje. Necítite ho na tele, ale v srdci.“ Svoje 
vystúpenie zavŕšil vyprevadením novej básnickej zbierky do 
ţivota pokropením sladkých zlatých obláčikov. 

Vlastné poznámky 
 

Od 10. do 24. februára 2009 vo výstavnej sieni Mestskej 
galérie v Trenčíne vystavovala široko známa medovnikárka 
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Bc. Mária Muráriková so svojou nasledovníčkou dcérou 
Veronikou umelecké diela zhotovené z medovníkového cesta, 
s ktorými získala najvyššie moţné méty v uplynulom období 
doma a vo svete. Najmä v období posledných troch rokov 
zúročuje svoju 28 ročnú prax medovnikárky na rôznych 
súťaţiach a prehliadkach doma a v zahraničí. Prvé profesio-
nálne úspechy sa dostavili v roku 2006 na výstave „Gastro 
Hradec“ v Hradci Králové, keď získala prvé miesto. V roku 
2007 si spomedzi 1500 zúčastnených cukrárov z 35 štátov 
priniesla striebornú medailu zo svetovej kulinárskej súťaţe 
v Luxembursku - Culinary World Cup Expogast. V závere 
minulého roka sa jej 
dostalo najvyššieho 
uznania na svetovej 
olympiáde v Erfurte, 
keď za kompozíciu 
z medovníka na motívy 
prostonárodnej roz-
právky Pavla Dobšin-
ského „O Peterkovi“, 
pomenovanú „Večera 
pre kráľa“, získala zlatú medailu. V nej do najmenších 
detailov ponúkla divákovi nahliadnuť do atmosféry stolovania 
v stredoveku. Vyzdobený hlboký a plytký tanier, smaţená 
rybička s oblohou na tanieri, pečivo zakryté servítkom, dezert 
a torta servírovaná na miske, karafu na vodu a ozdobený 
svietnik. Romantickému návštevníkovi  k celkovej prehliadke 
chýba uţ len stredoveká hudba. Na výstave zaujala aj ďalšia 
kompozícia z medovníka a to „Poézia z nití“, za ktorú na 
Národnej prehliadke kuchárskeho a cukrárskeho umenia Da-
nubius Gastro 2009 v Bratislave získala zlatú medailu. I tento 
vystavený exponát potvrdzuje precíznosť spracovania medov-
nikárskej masy Bc. Márie Murárikovej. Spolu s ňou vysta-

kompozícia „Poézia z nití“ 



 325 

vovala po prvýkrát v Trenčíne na verejnosti aj jej dcéra Ve-
ronika so svojou kompozíciou „Slza Elfa“, zhotovenej z me-
dového cesta a marcipánovej hmoty, za ktorú získala na toho-
ročnej výstave Danubius Gastro striebornú medailu. Maj-
strovstvo oboch medovnikáriek si prezrel dňa 19. februára 
2009 aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. Pri 
tejto príleţitosti poďakoval Bc. Márie Murárikovej za vzornú 
reprezentáciu mesta Trenčín doma a vo svete. 

Vlastné poznámky 
 

Trenčianska kultúrna verejnosť vo Verejnej kniţnici Mi-
chala Rešetku v Trenčíne dňa 11. februára 2009 sa zúčastnila 
prezentácie kniţky Iva Velikého pod názvom „Bratia 
Čapkovci“. Kniha je výsledkom mnohoročného autorovho 
bádania v úvode podujatia povedal moderátor Mgr. Peter 
Martinák. Sám hovorí, ţe „prvé kontakty s týmito dvomi 
bratmi mohli začať pribliţne v rokoch 1956 aţ 1957, kedy 

som ako študent ţi-
linskej jedenásťročen-
ky chodil recitovať na 
rôzne súťaţe v ume-
leckom prednese, ako 
boli Hviezdoslavov 
Kubín, Wolkrov Pros-
tějov. Práve pri jed-
nom ročníku celoštát-
nej prehliadky v ume-

leckom prednese Wolkrov Prostějov na mňa zapôsobila 
rozprávka Karla Čapka „Tonda“ v interpretácii člena Národ-
ného divadla z Prahy národného umelca Miloša Nedbala. Mňa 
rozprávka tak zaujala, ţe rozprávka „Tonko“ v slovenskom 
preklade sa stala mojím kľúčovým repertoárom. Dokonca 
v jednom ročníku Hviezdoslavovho Kubína som sa práve 
s touto rozprávkou stal jeho víťazom.“ Jeho vzťah k Čap-

kompozícia „Slza Elfa“ 

zľava – Ivo Veliký, PhDr. Ladislav Lajcha, Mgr. Peter Martinák 
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kovcom ovplyvnil aj dočasný pobyt v Brne na vojenskej 
základnej sluţbe v rokoch 1960 aţ 1962, kedy vydaná kniţka 
od neznámeho sovietskeho autora o dovtedy tabuizovanom 
Karlovi Čapkovi nabudila vydavateľskú činnosť jeho diela v 
Československu. Nakoniec autor sa priznáva, ţe jeho báda-
teľskú činnosť histórie bratov Čapkovcov ovplyvnil jeho vstup 
do Spoločnosti bratov Čapkovcov v roku 1985, ku ktorému 
pomohol vtedajší jej predseda herec Vlastimil Fišár. Sústredil 
sa predovšetkým vzťahu bratov Čapkovcov k Slovensku. 
V roku 1988 sa uskutočnil v Trenčianskych Tepliciach veľký 
seminár o ţivote a diele Karla Čapka, spojený s odhalením 
pamätnej tabule na liečebnom dome Pax, teda mieste asa-
novaného liečebného domu „Poniatovski“, v ktorom rodina 
Čapkovcov v rokoch 1911 aţ 1925 prechodne počas liečenia 
bývala. Ivo Veliký patrí aj k zakladateľom ceny Karla Čapka, 
ktorú od roku 1990 preberajú významné české a slovenské 
osobnosti, ktorej doteraz je nositeľom 32 osôb. Na záver 
svojho vystúpenia sa Ivo Veliký dotkol obsahu prezentovanej 
novej knihy. V prvej časti knihy pribliţuje aktivity Jozefa 
a Karla Čapkovcov na Slovensku v rokoch 1912 aţ 1938, keď 
otec pôsobil 
v Trenčianskych 
Tepliciach ako 
kúpeľný lekár 
a chlapci cez leto 
tu trávili prázd-
niny a odkiaľ 
podnikali túry do 
Vysokých Tatier, 
Turca či Oravy. 
V druhej časti 
knihy dokumentuje symbolický návrat bratov Čapkovcov na 
Slovensko a aktivity ich obdivovateľov od roku 1945 po dne-

zľava – Ing. T. Vránka, I. Veliký, PhDr. Š. Škultéty, Mgr. P. Martinák 
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šok. Je v nej poznačený vznik Spoločnosti bratov Čapkovcov, 
preklad hier bratov Čapkovcov do jazyka slovenského, insce-
nácie  ich hier v slovenských divadlách a podobne. Tretia časť 
je zameraná na objasnenie informácie údajnej inscenácie hry 
Lúpeţník v Trenčianskych Tepliciach, ktorá sa objavila vo 
výroku herca Andreja Bagara. Skutočnosť však neverifikovali 
správy miestnych novín ani záznamy v archívoch. V poslednej 
štvrtej časti je obrazová príloha, doloţená širokým spektrom 
fotografií rodiny Čapkovcov, rodinnej listovej korešpodencie, 
kópie pamätných medailí Karla Čapka, plagáty z divadelných 
inscenácií a rodokmeň rodiny Čapkovcov.  

Popoludnie v kniţnici vyvrcholilo krstom novej knihy 
liečivou vodou z trenčiansko-teplického prameňa Ifigénia 
a zrnkami z rodiska Čapkovcov, Malých Svatoňovíc primá-
torom Mesta Trenčianske Teplice PhDr. Štefanom Škul-
tétym, divadelným vedcom a členom Klubu priateľov českej 
kultúry na Slovensku PhDr. Ladislavom Lajchom a gene-
rálnym riaditeľom Kúpele Trenčianske Teplice Ing. Tomá-
šom Vrankom. 

Vlastné poznámky 
 

Aj keď v Trenčíne nefunguje stála divadelná scéna, aspoň 
detský divák si tu príde na svoje. Detský divadelný klub v kine 
Hviezda a v klube Lúč a divadielko Maxík pripravujú pre deti 
pravidelné predstavenia, ktoré im pribliţujú skutočnú diva-
delnú atmosféru. Chodenie do divadla má deti vychovávať a 
viesť k jeho návšteve aj v dospelosti. Ivan Zábraţný z 
agentúry Izart, ktorá organizuje detské divadelné predstavenia 
v obchodno - zábavnom centre Max hovorí, „deti nenaučíme 
chodiť do divadla tým, ţe v Trenčíne vznikne profesionálna 
scéna. Na tú nie sú priestory, vybavenie, umelci, reţiséri a ani 
publikum. Keď ich však naučíme kultúrne ţiť v detskom veku, 
v budúcnosti to prinesie výsledky“. Podľa neho by aj samotné 
mesto malo viac podporovať divadelnú kultúru v Trenčíne, 



 328 

napríklad aj dotáciou, ktorá by zníţila ceny lístkov. Za takmer 
tri roky fungovania detských divadelných podujatí sa pred-
stavilo v nákupnom centre viac ako dvadsať divadelných sku-
pín, mímov, klaunov a kúzelníkov, medzi ktorými nechýbalo 
Divadlo Piraňa, Babscénus, Divadlo Ludus, Divadlo V kufri, 
Divadlo Haaf, Divadielko Ţuţu a ďalšie. Predtým hluchý kút 
nákupného centra podľa Zábraţného kaţdú nedeľu oţíva asi 
päťdesiatimi detskými divákmi, väčšinou predškolákmi, naj-
menšími ţiakmi a ich rodičmi. Nechýba malé pódium, opona 
či lavičky. Kaţdý dostane svoj lístok, zavesí si svoj kabátik do 
šatne, usadí sa a pozrie si divadlo. Deti treba vychovávať aj 
týmto smerom, aby vedeli, ako sa majú neskôr v divadle 
správať. To, ţe divadielko Maxík sa organizuje divadelné 
predstavenia v obchodnom centre, plní okrem kultúrnej a 
vzdelávacej funkcie detí a ich rodičov aj komerčnú funkciu, 
t.j. prilákať aj väčší počet potenciálnych zákazníkov. 

Kino Hviezda ponúka deťom pravú divadelnú atmosféru. 
Detský divadelný klub v kine Hviezda funguje od roku 2002. 
Predstavenia sú pravidelné a konajú sa väčšinou v dvoj-
týţdňovej perióde. Kamil Bystrický z Klubu Lúč zvýrazňuje, 
ţe u detí sa účasťou na detských divadelných predstaveniach, 
ako aj aktivity v činnosti Detského divadelného klubu ako 
miesta spoznávajú deti pravú divadelnou atmosférou. „Za tak-
mer osem rokov existencie klubu sa v priestoroch kina 
Hviezda predstavilo aj Divadlo Buchty a Loutky z Prahy, 
Divadlo Líšeň z Brna, Bábkové divadlo Ţilina, Divadlo Ludus 
z Bratislavy, Divadlo PIKI z Pezinka, mím Vlado Kulíšek a 
mnoho ďalších. Návštevnosť detského klubu je rôznorodá a 
mení sa podľa sezóny a ročných období.  

Trenčianske noviny 09.02.2009 
 
V podvečer 13. februára 2009 v priestoroch občianskeho 

zdruţenia Juţanček sa konala vernisáţ výstavy fotografií 
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a obrazov Mgr. Dagmar Bezákovej pod názvom „My Fam“. 
V jej úvode komisár výstavy Mgr. Ľuboš Hamaj. po privítaní 
konštatoval, ţe je to uţ po štvrtýkrát, čo v tomto takmer rodin-
nom prostredí bola otvorená ďalšia výs-tavka. Ako povedal 

„tento priestor nie je 
určený pre výstavu 
profesionálnych výt-
varníkov, ale ľuďom, 
ktorý tvoria pre ra-
dosť, pre seba samých, 
pre srdce a hlavne pre 
iných.“ O vystavujúcej 
autorke treba povedať, 
ţe po končení Strednej 
priemyselnej školy 
odevnej, odbor 

návrhárstvo v Trenčíne štúdium ukončila dejiny umenia na 
Trnavskej univerzite. K výtvarnej problematike teda nemá 
ďaleko v teoretickej či v praktickej rovine. Na výstave sa 
predstavila kresbami ceruzou, tušom, pastelom, maľbami – 
akvarelom a temperou. Mgr. Dagmar Bezáková na záver výs-
tavy poďakovala všetkým, ktorý sa prišli na jej výstavu. 

Vlastné poznámky 
 
Klubové priestory Kultúrneho a metodického centra Ozbro-

jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne dňa 21. februára 
2009 sa stali miestom stretnutia priaznivcov paličkovania, 
účastníkov podujatia „Preberanie čipkárskej cesty“. Po priví-
taní moderátorkou Jankou Polákovou sa s hudobným pro-
gramom predstavili členovia folklórneho súboru Radosť fuja-
rista a harmonikár Lukáš Hochman a speváčka Sára Stei-
ningerová. Veľmi milým vstupom do programu bola recitácia 
básne Čipkárka od Kataríny Hudecovej v podaní Janky 
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Polákovej „Ihravé paličky, jak štíhle malíčky, sťa prsty predĺ-
ţené, učarovali ţene so zmyslom pre krásu. Špendlíky do 
vankúša, s paličkami sa hrať, niťami opriadať, divy na slovo 
vzaté. Paličiek čary – mary vykúzlia krásne tvary, odváţne 
predstavy.“ K účastníkom 
podujatia sa prihovorila 
predsedníčka Klubu 
čipkáriek v Trenčíne Jarka 
Fabiánová, ktorá priblíţila 
cestu trenčianskych čipká-
riek na projekte čipkárskej 
cesty. „Na začiatku to bola 
naša účasť na výstave čipkáriek v Novej Dubnici, na ktorú 
prenikla prvotná informácia, ţe sa rozbieha projekt čipkárskej 
cesty. Keďţe sme vedeli, ţe jednou zo zastávok čipkárskej 
cesty bude Nová Dubnica, tak sme sa dohodli, ţe si ju 
pozrieme. A tak sa aj stalo. No pravdupovediac zosta-li sme 
jej krásou pre-kvapené. I preto sme sa rozhodli, ţe sa do 

čipkárskej cesty zapo-
jíme. A výsledok na-
šej práce, ten si dnes 
pozriete.“ Trenčiansky 
klub čipkáriek do 
predtým dlhej 4,40 
metrovej čipkárskej 
cety prispel 24 po-
líčkami čipiek 
o celkovej dĺţke 2,10 

metra. O začiatkoch čip-kárskej cesty, ktorá vznikla v Múzeu 
liptovej dediny v Pri-biline informovala riaditeľka 
Národopisného múzea v Liptov-skom Hrádku Anna 
Kokusová. Z jej príhovoru sme sa dozvedeli, ţe cesta z 
Pribiliny pokračovala do Ţiliny, Novej Dubnice, dnes je 
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v Trenčíne a budúcou zástavkou bude obec Pobedím. Tento 
rok by mala čipkárska cesta navštíviť západné Slovensko, 
v roku 2010 stredné a v roku 2011 východné Slo-vensko. 

Vlastné poznámky 
 
Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne dňa 25. februára 

2009 sa stal miestom obvodného kola súťaţe 40. ročníka 
prednesu prózy a poézie „Vansovej Lomnička“ za účasti 
desiatich prednášajúcich, ktoré sa nieslo pod garanciou 
krajskej organizácie Únie ţien Slovenska. Členky odbornej 
poroty v zloţení Jana Poláková, Mgr. Anastázia Dušová 
a PhDr. Jana Jablonská ocenili vysokú úroveň súťaţiacich 
prednášajúcich a to jednak výberom autorov, jazykovým 
prejavom a gestikuláciou, čo je zrkadlom prípravy učiteľov 
slovenského jazyka. Odborná porota súťaţiacich zaradila do 
dvoch vekových kategórií, udelila ocenenia a rozhodla o pos-
tupujúcich do krajského kola : 
■ kategória nad 22 rokov próza : 

1) Michaela Novotná zo Strednej 
zdravotníckej koly v Trenčíne 
s postupom do krajského kola 

2) Karin Kubíková z Obchodnej 
akadémie dr. Hodţu v Trenčíne 

3) Jana Jarabá zo Strednej ume-
leckej školy v Trenčíne 

■ kategória nad 22 rokov poézia : 
1)  Martina Kriţanová z Gym-

názia M. R. Štefánika, trva-
lým bydliskom v Trenčíne 
s postupom do krajského kola 

2)  Soňa Konečná – Krč zo Spo-
jenej školy Trenčín, Veľkomoravská ul.  

Michaela Novotná preberá ocenenie 

Martina Kriţanová preberá ocenenie 
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3)   Lucia Faltejsková z Obchodnej akadémie dr. Hodţu v 
Trenčíne 

■ kategória do 22 rokov próza : 
1)  Marta Pepová z Trenčína 

s postupom do krajského kola 
■ kategória do 22 rokov poézia : 

1) Aneţka Chlebanová z Nem-
šovej s postupom do krajského 
kola 

2)   Anna Petrová z Chocholnej - Velčíc 
Vlastné poznámky 
 
Vodník Valentín nezostal sám ani počas dlhej a studenej 

zimy. Okolo neho sa preháňali korčuliari na umelej ľadovej 
ploche a najmä počas 
fašiangového obdobia 
pozeral zo svojej studne 
na šantenie mladých 
i skôr narodených. jeho 
vyvrcholenie pripravili 
organizátori na  sobotu 
14. februára 2009, ktoré 
vyplnili diskotéky, ukáţ-
ky krasokorčuľovania 

dievčat z oddielu TJ Dukla Trenčín, hokejové umenie ukázali 
chlapci z hokejovej prípravky Dukly Trenčín, dokonca prišiel 
aj zamilovaný Charlie Chaplin. Svetovú premiéru mali na ľade 
členovia Tanečného klubu Dukla Trenčín s ohnivou Carmen a 
nemohla chýbať ani ohňová šou Wagusu. Deti upútal Elvis 
Presley (Martin Směřička) a popoludnie spríjemnil Songy 
(Dušan Dobiáš). V nedeľu sa deti tešili z lampiónovej šou. 

Marta Pepová prberá ocenenie 
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O týţdeň v sobotu 21. februára 2009 predviedli nezvyčajný 
súboj na ľade šermiari 
z Wagusu s prispôso-
beným príbehom 
o Omarovi. Druhý deň 
nedeľa 22. februára 
2009 mala patriť veľ-
kému vodníckemu bá-
lu, ale nešťastie v Po-
lomke, pri ktorom za-
hynulo po stretu auto-
busu s osobným vla-
kom 12 ľudí, dalo stop týmto veselým aktivitám. 

V utorok 24. februára 2009 sa na ľadovom zrkadle odohralo 
pochovávanie basy v podaní Opatovanky a folklórnej skupiny 
Kubra. Polnočnej hodine sa prispôsobili dokonca aj hodiny na 
mestskej veţi, keď zázračne ukázali polnoc, hoci bolo ešte 
svetlo. 

Info Trenčín 27.02.2009 
Pomocná evidencia 100/1/09 
 

Dáţď a vysoké teploty sa 
podpísali pod ukončenie se-
zóny mobilnej ľadovej plochy 
na Štúrovom námestí. Počas 
tohtoročnej zimy sa na nej 
korčuľovalo v období od 3. de-
cembra 2008 do 4. marca 2009. 
Odstavením chladiaceho zaria-

denia nastala fáza rozmrazovania ľadu, po ktorej bude nasle-
dovať demontáţ jednotlivých prvkov mobilnej ľadovej plochy. 
Fontána s vodníkom Valentínom by mala začať fungovať 
s príchodom Veľkonočných sviatkov. 
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www.trencin 13.03.2009 
 
Vraví sa, ţe tradícia je silná. Aj v prípade desiateho 

stretnutia troch mládeţníckych speváckych zborov sa to 
potvrdzuje. V dňoch 11. aţ 16. marca sa stretli školské 
spevácke zbory troch katolíckych škôl z Krakova, Ľubľany 
a Trenčína na jubilejnom 10. ročníku Medzinárodného stret-
nutia školských speváckych zborov. Išlo o spoločný projekt 
stretávania sa mladých spevákov, ktoré sa nesie v duchu hesla 
„Hudba je našim slovanským dedičstvom a prostriedkom ko-

munikácie“. 
Cieľom projektu 
sa stalo spozná-
vanie sa mlá-
deţe s kultúr-
nym dedič-
stvom slovan-
ských národov. 
Mesto Trenčín 
v ňom zastupo-
val Školský 

spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne pod vedením dirigenta Martina Holúbka. Kaţdý 
rok sa stáva na pár dní hostiteľom iné mesto, z ktorého je 
spevácky zbor, ktoré stanovuje aj hlavné body realizácie pro-
gramu. Projekt bol rozšírený aj o lingvisticko-literárne, výt-
varné a športové podujatia.   

Najdôleţitejším bodom programu býva gala koncert, ktorý 
sa tento rok konal v Krakovskej filharmónii pod záštitou J. E. 
kardinála Stanislawa Dziwisza (arcibiskupa metropolitu kra-
kovského) a primátora mesta Jacka Majchrowského. Vyvr-
cholením koncertu bola spoločná skladba W. A. Mozarta „Te 
Deum laudamus“, ktorú interpretovali všetky zbory spoločne 
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s Komorným orchestrom krakovských filharmonikov a diri-
gentom poľského zboru Ryszardom Zróbekom. Výkon a ná-
mahu spevákov odmenilo publikum pribliţne 600 poslucháčov 
veľkým potleskom. A ako uţ tradične býva, ani tento krát sme 
si neodpustili zaspievať našu obľúbenú slovenskú skladbu  
„Nech ten chrám“. Vďaka jej krásnej hudbe a textu si ju 
zamilovali aj naši poľskí a slovinskí priatelia a stala sa neo-
ficiálnou hymnou celého stretnutia, na čo sme patrične hrdí. 
Okrem hudobného vyţitia sa mali moţnosť mladí gymnazisti 
prezrieť si pamätihodnosti mesta Krakow (Wawel, Rynek 
glówny, Collegium maius, Jagelonskú univerzitu), zoznámiť 
sa so ţivotom poľskej druţobnej školy, ktorá v tomto roku 
oslavuje 100. výročie svojho zaloţenia. Pri ceste späť sme 
navštívili soľnú baňu vo Vieličke.  

Príspevok Martina Holúbka 
 
Celkovo osem filmov, deväť prednášajúcich hostí, výstava 

fotografií Pavla Holbu, pribliţne 550 divákov a spokojní 
organizátori, to predstavovala jarná časť Festivalu dobro-
druţných filmov HoryZonty 2009 v dňoch 12. aţ 14. marca 
2009. V prvé dva festivalové dni mohli v priestoroch Artkina 
Metro návštevníci stráviť celkovo 225 minút sledovaním fil-
mov slovenskej, českej, ale i poľskej a britskej produkcie. 
V prvý festivalový deň program oslovil 110 divákov. Pred-
víkendový piatkový večer strávilo v priestoroch kina aţ 160 
priaznivcov kinematografie s outdoorovou tematikou, v ktorý 
svojou prítomnosťou poctil HoryZonty aj predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH. Je veľkým priaznivcom festivalu, lebo doteraz ne-
vynechal ešte ani jeden z ročníkov festivalu. 

Z ôsmich filmov divákov upútala snímka Cesta do Betle-
hema. Trento film zachytáva príbeh dvoch skromných kama-
rátov, ako sa na bicykloch vydali zo Slovenska cez juho-
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východnú Európu, Turecko, Sýriu, Jordánsko na horu Sinaj aţ 
do Betlehema. Čo všetko vydrţala dvojica cyklistov mali 
diváci moţnosť obdivovať vo štvrtok večer. Uvedenie práve 
tohto filmu komentovala riaditeľka festivalu Marka Dutková, 
keď povedala, ţe „nedá sa nevšimnúť si len veľkolepý výkon, 
ale snaha a odhodlanie dotiahnuť ten výkon aţ do konca bez 
sponzorov, slávy, hrozby splnenia limitov do postupu tam a 
tam, ale predovšetkým silná viera.“ Jarné kolo festivalu 
vygradovalo poobede 14. marca 2009 sobotným viac ako 
desaťhodinovým programom vyplneným prezentáciami hostí 
deviatich cestovateľov, z ktorých traja boli domáci Trenčania 
a ďalší zo Starej Turej, Hlohovca a Poľska. Cestu z Bratislavy 
merali traja hostia. Napriek peknému, slnečnému sobotnému 
počasiu (po dlhom čase) si cestu do prítmia kinosály našlo 
pribliţne 400 divákov. Vstup na cestovateľské prezentácie bol 
voľný, takţe úplne presný počet divákov organizátori ne-
poznali. Isté však je, ţe stoosemdesiatmiestnu kinosálu 
zaplnila zaujímavá prezentácia Pavla Trúneka s názvom 
Starci v pralese, v ktorej svojim rozprávaním a fotografiami 
„starci“, ako sa účastníci dobrodruţnej cesty do Venezuely 
sami nazvali, presvedčili divákov, ţe dovolenka s partiou 
kamarátov, „všetko kancelárskych tipov“, môţe vyzerať úplne 
inak, ako si predstavuje väčšina z nás. Plnú kinosálu 
nesklamal ani cestovateľ Ivan Bulík, ktorý prezentáciou 
Pygmejovia – deti dţungle priblíţil divákom záţitky a úţasné 
dojmy z cesty za týmito po lakeť vysokými ľuďmi ţijúcimi v 
pralesoch Konga. „Sú to krásni, čistí, prírodní ľudia,“ spomína 
na nezabudnuteľný päťdňový pobyt s nimi Ivan Bulík. Pre 
divákov okrem diashow a rozprávania pripravil aj povestnú 
čerešničku na torte, ktorou bolo prekvapenie v podobe krát-
keho trojminútového videa pribliţujúceho úţasnú atmosféru 
zo stretnutia v dţungli. Snímok pochádza z dielne známeho 
slovenského filmára, cestovateľa a Ivanovho kamaráta Paľa 
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Barabáša. „Málokto si uvedomil, ţe jeho prezentácia bola 
najdlhšia, trvala skoro dve hodiny,“ podotkla Marka Dutková, 
ktorej slová len dosvedčujú, ţe Ivan Bulík je nielen úspešný 
cestovateľ, ale aj výborný rozprávač. 

Veľkému diváckemu záujmu sa v závere posledného fes-
tivalového dňa tešili aj prednášajúci Ján Pospiech a Damian 
Klimowicz z Poľska. Na svoje si v ich prezentácii prišli 
milovníci „motoristického extrému“, obdivujúci výkon šty-
roch poľských Fiatov 126p a ich posádok na ceste do Mon-
golska. To, ţe poľský „maluch“, vydrţí naozaj veľa potvrdili 
aktéri tohto miestami aţ adrenalínového dobrodruţstva, keď 
na otázku, či tieto statočné autíčka po takom výkone neplánujú 
umiestniť niekde do múzea, odpovedali: „To určite nie, veď 
ich ešte budeme potrebovať na ďalšej ceste“. 

www.horyzonty 17.03.2009 
 
Festival farieb a priateľstva, v tomto zmysle nazval druţob-

nú výstavu výtvarníkov a fotografov Trenčína a Uherské 
Hradište výstavu „Stret-
nutie – Setkání“ vo 
svojom príhovore na 
vernisáţi dňa 15. marca 
2009 spisovateľ Rudolf 
Dobiáš. Prechádzajúc sa 
výstavou a v duchu 
i s jej minulými ročník-
mi, musí človek dať za 
pravdu umelcovi slova, ktorý zakončil svoj príhovor vyznaním 
„slávne Stretnutie a Setkání, tento symbol farieb a priateľstva, 
otvoril brány k prameňom a studničkám obyčajnej radosti 
a nenáročného šťastia.“ 

Výstava pod uvedeným názvom mala svoju premiéru v roku 
1985 v Delovej bašte Trenčianskeho hradu a odvtedy sa 
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pravidelne organizuje v Trenčíne a Uherskom Hradišti. Výsta-
va sa stala motiváciou pre tvorbu neprofesionálnych umelcov 

na obidvoch stranách hranice. 
Záujem o výstavu je mimo-
riadne veľmi, čo potvrdzujú 
slová garanta výstavy za Uher-
ské Hradište Mirka Potyku 
„tretinu vecí sme museli 
nechať doma. Je tu pretlak a to 
je dobre.“ Kurátorka Jarka 
Tichá z Trenčianskeho osveto-

vého strediska dopĺňa, ţe „výstava je motivačná a je tak 
slávna, ţe zostavovanie kompaktnej kolekcie je veľmi 
obťaţné.“ Tento rok sa v Trenčíne predstavilo 23 autorov 
z oboch strán, teda dohromady 46 umelcov. Návštevník mal 
moţnosť si pozrieť výtvarné práce rôznych techník, plastiky 
i fotografie. a ešte jeden zaujímavý postreh vyjadril Mirek 
Potyka, keď povedal, ţe „výstavy neprofesionálnych 
výtvarníkov v Uherskom Hradišti svojou kvalitou mnohokrát 
prevyšujú výstavy profesionálov. A to je dôvod na zamy-
slenie.“ Jarka Tichá z Trenčína dodáva, ţe „je obdivuhodné, 
čo títo ľudia dokáţu a pritom sú to ľudia, ktorí majú celkom 
iné povolanie a pritom dosahujú slušné aţ porovnateľné 
výsledky s profesionálnymi umelcami.  

Trenčan č.3/2009 
Trenčianske noviny 02.03.2009 
Pomocná evidencia 106/1/09,  
 
Dňa 17. marca 2009 zavítalo do Mestskej galérie v Trenčíne 

insitné umenie zo srbskej Kovačice, sprístupnením súkromnej 
zbierky Ivana Melicherčíka, ktorou predstavil zakladateľa in-
sitného umenia v Kovačici dnes uţ neţijúceho Martina Jonáša. 
Na vernisáţi poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
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uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová privítala 
vzácnych hostí – podpredsedu Vlády Slovenskej republiky 
Dušana Čaploviča, Jeho Excelenciu veľvyslanca Srbskej 
republiky na Slovensku Danka Prokića, Jeho Excelenciu veľ-
vyslanca Tureckej republiky na Slovensku Tunç Ügdül a de-
legáciu zo srbskej obce Kovačica, vedenú bývalým riaditeľom 
Galérie naivného umenia v Kovačici Jánom Čechom. Ţivot 
a dielo insitného maliara Martina Jonáša priblíţil vo svojom 
vystúpení spisovateľ a kurátor výstavy Ivan Melicherčík, 
ktorý ho označil „za ikonu enklávy slovenských insitných 
maliarov vojvodinskej Kovačice. Jeho obrazy sú roztrúsené po 
celej krajine. Vari ţiaden umelec neurobil pre chýr slovenskej 

výtvarnej kultúry vo svete toľko, 
čo Martin Jonáš.“ Veľmi rád spo-
mínal na priateľstvo s ním, ktoré 
trvalo 19 rokov aţ do jeho úmrtia 
v roku 1996. Je pravdou to, ţe na 
dnešnej výstave sú niektoré obrazy 
vystavené po prvýkrát. A ďalej 
pokračoval, ţe „túto výstavu som 
spojil aj s promóciou knihy pod 
názvom Kumšt Martina Jonáša, 

pod ktorej názvom sa nesie aj dnešná výstava. Napísal som ju 
preto, aby som po dlhšom čase pripomenul veľkosť tohto 
muţa, maliara, roľníka, zberateľa a filozofa v jednej osobe. 
Chcel som okysličiť dielo je-
ho výnimočnej osobnosti vo 
svete insitného umenia. Pri-
blíţiť jeho pravosť a rýdzosť, 
ktorý nemal nič do činenia 
s častou komerciou a gýčom, 
dnes objavovanou sa u dne-
ných kovačických maliarov. 

zľava – Ivan Melicherčík, Dušan Čaplovič 
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Ich tvorba moţno i poškodzuje dielo a odkaz zakladajúcej 
generácie insitných maliarov - sedliakov, ktorí vydobyli Kova-
čici medzinárodný rešpekt v oblasti naivného umenia.“ 
V ďalšej časti príhovoru spisovateľ a kurátor výstavy Ivan 
Melicherčík vysvetlil, ţe účasť podpredsedu Vlády Slovenskej 
republiky Dušana Čaploviča 
na dnešnej vernisáţi nie je 
náhodná, ale naopak cielená, 
pretoţe jeho otec Ján Ča-
plovič bol do roku 1933 
evanjelickým farárom v Ko-
vačici a mladý Martin Jonáš 
chodil do kostola, kde jeho 
otec kázal. Obidvaja sú po-
chovaní na cintoríne v Kovačici. „Jeden z prvých obrazov 
namaľovaný práve Martinom Jonášom tématicky čerpal zo 
vzbury slovenských evanjelikov, na čelo ktorých sa takmer 
pred sto rokmi postavil farár Ján Čaplovič, dedo Dušana 
Čaploviča.“ Potom novú knihu symbolicky pokrstil Dušan 
Čaplovič s Ivanom Melicherčíkom hlinou odobratej z poľa 
Martina Jonáša v kovačickom chotári. Dušan Čaplovič plný 
dojatia po tomto akte vzdal hold mimoriadne priateľským 
vzťahom Trenčína a Kragujevaca, ako aj hlbokú poklonu dielu 
Martina Jonáša, ktorého prirovnal k slovenskému maliarovi 
Martinovi Benkovi. Obaja veľkou mierou prispeli k zobra-
zeniu ţivota Slovákov vo výtvarnom umení. Martin Jonáš 
predstavil ťaţký ţivot na dolnej zemi, osobitne v Kovačici vo 
svojich namaľovaných obrazoch. Spomenul záţitok z roku 
1995, kedy v ťaţkých rokoch skúšanej Juhoslávie mal moţ-
nosť stretnúť sa osobne s Martinom Jonášom v jeho rodnom 
dome. Dnes je tento dom opustený. Na jeho záchranu vznikol 
spoločný projekt kovačickej samosprávy, srbskej štátnej sprá-
vy a Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky s konečným 

autoportrét 

stretnutie 
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cieľom, aby sa stal múzeom Slovákov. Poďakoval sa Ivanovi 
Melicherčíkovi, za sprístupnenie svojej zbierky na dnešnej 
výstave, ako tieţ za knihu o velikánovi insitného umenia 
Martinovi Jonášovi, lebo písané slovo je večné. 

Vlastné poznámky 
 

Verejná kniţnica 
Michala Rešetku 
v Trenčíne dňa 5. mar-
ca 2009 bola miestom 
prezentácie novej bás-
nickej zbierky „Na 
krídlach motýľa“ od 
Beatrice Kolatkov-
skej, Poľky ţijúcej na 
Slovensku 27 rokov, 

členky Literárneho klubu Omega. Pri privítaní zástupkyňou 
riaditeľky Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Má-
riou Špánikovou sa sprievodného slovu ujala moderátorka 
Janka Poláková, ktorá priblíţila ţivot a tvorbu autorky pre-
zentovanej novej zbierky básní. „Je poľskou rodáčkou 
z Karvinnej a 15 rokov ţije v Trenčíne. Keď vstúpila do lite-
rárneho klubu Omega pred piatimi rokmi, tak uţ mala za 
sebou vydanú svoju básnickú zbierku pod názvom „Vstávaj 

slnko“. Popri svojej zá-
ľube, ktorou je písanie 
básní, študuje v súčas-
nej dobe interne na vy-
sokej škole a stará sa 
o svoju maloletú dcér-
ku. Podujatie svojím 
spevom za doprovodu 
gitary spríjemnila pred-

zľava – Beatrice Kolatkovská, Janka Poláková 

krst básnickej zbierky 
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sedníčka Klubu Poliakov na Slovensku Renáta Straková. 
Ukáţky básní z najnovšej zbierky Beatrice Kolatkovskej 
predniesla členka Literárneho klubu Omega Marta Pepová 
v slovenskom jazyku a Oli Ichem v poľskom jazyku. A potom 
uţ prišla chvíľa, keď poslankyňa uvoľnená na výkon funkcie 
Mesta Trenčín Janka Fabová za asistencie Márie 
Špánikovej a Beatrice Kolatkovskej vyprevadili 
symbolickými motýľmi novú básnickú zbierku medzi 
čitateľov. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. marca 2009 mesto Trenčín ţilo 29. ročníkom celo-

slovenskej prehliadky „Detský výtvarný a literárny Trenčín 
2009“. Podujatie spájané 
so svieţou detskou fan-
táziou a tvorivosťou sa 
začalo sprievodnými po-
dujatiami v Centre voľ-
ného času „Aktivity“ 
v sídlisku Juh, zamerané 
na zovšeobecnenie peda-
gogickej práce s deťmi 

vo výtvarnej a literárnej oblasti. Tejto otázke bol venovaný 
odborný seminár pre učiteľov na tému vyuţitia elektronických 
médií vo vyučovaní esteticko-výchovných predmetov,  ktorý 
viedol Mgr. Ľubomír Zabadal z katedry výtvarnej tvorby 
a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filo-
zofa z Nitry. Súčasťou seminára bola prednáška a workschop 
PaedDr. Jána Husára, PhD. z Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici na tému „Digitálne obrazy vo výtvarnej 
edukácii“. V tom istom čase, teda dopoludnia sa organizovali 
výtvarné dielne pre ţiakov základných škôl v Trenčíne. 

Tatiana Balušíková z Trenčína preberá Cenu Juraja Oravca 
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Prihlásené výtvarné diela do súťaţe posudzovala odborná 
komisia v zloţení – PaedDr. Klára Ferlíková, akademický 
maliar Juraj Oravec, PhDr. Mária Orichová, PaedDr. Elena 
Porubänová, Mgr. Jozef Švikruha a Mgr. Libuša Zuricová. 
Prihlásené literárne diela do súťaţe posudzovala odborná 
komisia v zloţení – spisovateľ Rudolf Dobiáš, spisovateľka 
Ing. Margita Ivaničková, spisovateľ Ján Maršálek, Jana Po-
láková a Mária Špániková. Ocenené výtvarné a literárne diela  
vyhlásili na slávnostnom otvorení výstavy v Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne v poobedných hodinách za účasti pri-
mátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a delegácie 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  
V literárnej tvorbe získali ocenenia : 
Zlaté slniečko  získala Jaroslava  Balogová,  Základná škola 

Beluša v próze v 2. kategórii 
Zlaté slniečko  získala Laura Vavrová, Základná škola 

Záhorácka, Malacky v poézii v 2. kategórii 
Zlaté slniečko  získala Soňa  Mládková, Základná škola Pod 

hájom, Dubnica nad Váhom v próze v 2. ka-
tegórii 

Cenu primátora Mesta Trenčín získala Timea Kuzmov, 
Základná škola Novomeského, Trenčín v pró-
ze v 1. kategórii 

Cenu Krajského školského úradu v Trenčíne získala Tatiana 
Rušinová, Základná škola Oravské Veselé 
v próze v 2. kategórii                                                 

Cenu Rudolfa Dobiáša získal Lukáš Lačok, Základná škola 
Podzáhradná, Bratislava v próze v 1. kategórii                                         

Cenu Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne získala 
Barbora Masárová, Základná škola Tren-
čianska Teplá, v próze v 2. kategórii                                                                      
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Cenu Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave získal 
Pavol Svetlovský, Špeciálna základná škola 
internátna Bytča, v próze v 2. kategórii  

Cenu Vojtecha Zamarovského získal Lukáš Počatko, Zá-
kladná škola Okruţná  Michalovce v poézii v 
2. kategórii 

Cenu Centra voľného času Trenčín získala Lucia Zamieš-
ková, Základná škola sv. Vojtecha Vráble  
v próze v 2. kategórii 

Vo výtvarnej tvorbe získali ocenenia : 
Zlaté slniečko  získala Súkromná Základná umelecká škola 

Ul. Aurela Stodolu v Martine za kolekciu 
prác 

Zlaté slniečko  získala  Základná umelecká škola Zimná v 
Spišskej Belej za kolekciu grafických prác 

Zlaté slniečko  získala Základná škola s Materskou školou 
Pod hájom v Dubnici nad Váhom za kolek-
ciu prác 

Cenu primátora Mesta Trenčín získala Súkromná Základná  
umelecká škola R. Madarásovej v Senci za 
kolekciu prác 

Cenu Krajského školského úradu Trenčín získala Martina 
Beláková, Gymnázium Školská v Povaţskej 
Bystrici            

Cenu Štátneho pedagogického ústavu Bratislava získal Sa-
muel Bubár Základná škola Jilemnického v 
Dunajskej Strede 

Cenu Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne získal Michal 
Smoleň, Základná umelecká škola Kováč-
ska v Košiciach  

Cena Juraja Oravca získala Tatiana Balušíková, Základná 
umelecká škola K. Pádivého v Trenčíne 
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Cenu Igora Mosného získala Michaela Kováčová, Základná 
umelecká škola K. Pádivého v Trenčíne 

Cenu Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne 
získala Simona Katunská Materskej školy 
Juhoslovanská, Košice  

Cenu Umelecké diela Viera Šternová získala Špeciálna Zá-
kladná škola ţiakov s autizmom v Ţiline za 
kolekciu prác 

Cenu vedúceho útvaru školstva a sociálnych vecí Mestského 
úradu v Trenčíne získala Mária Subjaková 
zo Základnej školy s Materskou školou Novoť 

Cenu vedúcej útvary kultúry a cestovného ruchu Mestského 
úradu v Trenčíne získala Michaela Tomečko-
vá z Materskej školy Dénešova, Košice 

Cenu Centra voľného času v Trenčíne za kolekciu malieb 
získala Špeciálna ZŠ Vojenská, Košice  

Cenu Centra voľného času v Trenčíne  za kresbu získala Hana 
Oľhová, Základná umelecká škola P. Mudro-
ňa v Martine 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 122/1/09, 123/1/09 
 

Prvou tohoročnou výs-
tavou inštalovanou v 
Trenčianskom múzeu od 
20. marca 2009 bola výs-
tava obrazov pod názvom 
„Veduty“ od výtvarníka 
Jána Hubinského. Po 
krátkom kultúrnom pro-
grame, v ktorom vystúpi-

la flautistka Andrea Kutláková v korepetícii klavíristky Mgr. 
Art Márie Holárovej, vernisáţ výstavy otvorila riaditeľka 

zľava – Katarína Babičová, Ján Kubinský a Rudolf Dobiaš 
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Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, ktorá svoj prího-
vor začala tým, ţe táto výstava je pre mňa tak trochu zvláštna, 
dokonca prekvapujúca, lebo s menom vystavujúceho autora si 
vţdy spájala s keramikou. „Myslela som, ţe to som len ja 
pomýlená, ale ako prichádzali prví návštevníci aj ich vys-
lovený názor na tvorbu Janka Hubinského bol podobný môj-
mu, teda, ţe si ho spájajú s keramikou.“ Vo svojom príhovore 
pokračovala konštatovaním, ţe „na dnešnej výstave autor 
vystavuje obrázky – veduty, ktoré zobrazením pamiatkových 
objektov, patria do múzea. O svojich pocitoch z výstavy sa 
rozhovoril spisovateľ Rudolf Dobiáš. Priznal sa, ţe s vysta-
vujúcim autorom udrţuje dlhoročný priateľský vzťah, ţe v je-
ho podvedomý ho mal zaznačeného ako výborného kerami-
kára, najmä po jeho autorskej výs-
tave „Archeo inšpirácie“, v ktorej sa 
predstavil ako hotový umelec. Keď 
sa nám pred rokmi otvoril svet do-
korán, tak i on začal zbierať skú-
senosti z maliarskeho remesla. 
A bez toho, aby avizoval svoje 
maliarske ambície, nás dnes zrazu 
uviedol svojím citlivým pohľadom 
do sveta zámkov, hradov, kostolov, 
ktoré by nikto z nás nevedel zo-
braziť. „Všetko to urobil akosi roz-
právkovo vzdušné, veselé, pripomínajúce čaro ilustrácií det-
ských rozprávkových kniţiek. Jeho maľba mi pripomína let 
vtáka nad krajinou, ktorý je slobodný a radostný. Jeho maľba 
je úprimná, ktorá priťahuje svojou otvorenosťou,  príve-
tivosťou a svojou peknotou.“ Pod peknotou jeho diel rozumie 
Rudolf Dobiáš, ţe „majú v sebe hlbokú ľudskosť a zro-
zumiteľnosť“ a preto zaţelal všetkým, aby im bolo dnes dobre 
na duši.  

Oblačný ateliér 
r 
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Vlastné poznámky 
 
Dňa 20. marca 2009 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 

vystavovala na vernisáţi diela výtvarníka Otisa Lauberta, po-
vaţovaného za raritu slovenskej výtvarnej scény, ktorá svojou 

originalitou presahuje 
i európske kontexty. Jeho 
dielo predstavila kurátor-
ka výstavy PhDr. Zuza-
na Gaţíková. Konštato-
vala, ţe „autor vťahuje 
návštevníka do magické-
ho priestoru plného všed-
ných vecí, ktoré navzdo-

ry ich účelu usporadúva do často nekonvenčných, bizardných 
kompozícií. Jeho tvorba pôsobí na prvý pohľad šokujúco 
a skôr ako umelecké vyjadrenie pripomína uhladenú zbierku 
nepotrebného odpadu. Svojou tvorbou však píše nové dejiny 
predmetov, ktoré odišli z našich ţivotov ako nepotrebné, 
nadbytočné. Povyšuje ich na nový ligotavý piedestál, čím 
v mysli nezainteresovaného diváka narúša všetky spoločenské 
či umelecké konvencie.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia  123/1/09, 124/1/09 
 
Nález vonkajšieho mest-

ského opevnenia Trenčína 
pri Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky sa 
stal Národnou kultúrnou 
pamiatkou. Rozhodlo o 
tom Ministerstvo kultúry 

Bicykel 2. 
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Slovenskej republiky. Ako pre agentúru Sita uviedol hovorca 
rezortu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Jozef Bed-
nár, rozhodnutie ešte nie je právoplatné. Nález tohto opev-
nenia spôsobil zastavenie výstavby podzemných garáţi a ob-
chodnej galérie a termín dostavby do jesene tohto roku je teda 
nereálny. V strede Trenčína je niekoľko mesiacov oplotená 
obrovská jama. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne ţiada 
zachovanie nálezu na mieste. Investor a Mesto Trenčín s tým 
nesúhlasia. Jama preto z centra len tak skoro asi nezmizne. 
Zvyšky opevnenia našli na pozemku pri výkopových prácach 
len niekoľko metrov pod zemou. „Mesto Trenčín zatiaľ 
nedostalo rozhodnutie ministerstva kultúry vo veci vyhlásenia 
Národnej kultúrnej pamiatky v Trenčín na archeologické 
nálezisko - vonkajšie opevnenie mesta. Mesto Trenčín bude 
naďalej rokovať s investorom podzemných garáţi o ďalšom 
postupe,“ povedala Ing. Jana Marková z kancelárie primá-
tora Mesta Trenčín. 

Investor stavebnej akcie, bratislavská spoločnosť Tatra 
Real ,rozhodnutie rezortu kultúry zatiaľ oficiálne nedostal a k 
veci sa vyjadria aţ neskôr. Nález vonkajšieho opevnenia je 
podľa pamiatkarov na Slovensku unikátom. „Z dostupných 
ikonografických prameňov je moţné nález identifikovať ako 
základové murivo tvoriace zvyšok vonkajšej línie opevnenia 
mesta. Ide pravdepodobne o predsunutú časť mestského opev-
nenia, ktorá bola vybudovaná niekedy v priebehu 17. storo-
čia,“ uviedla archeologička Beáta Černická. Krajský pamiat-
kový úrad  v Trenčíne tvrdí, ţe podľa dostupných informácií 
zvyšky vonkajšieho opevnenia v systéme opevnení stredove-
kých miest neboli zatiaľ na Slovensku identifikované. Nález 
firme bráni vybudovať pod galériou vyše 130 podzemných 
garáţí. Investor ako aj mesto si vedia predstaviť, ţe by múr 
vyniesli na povrch a zakomponovali ho do úpravy pries-
transtva pred Domom armády. Krajský pamiatkový úrad v 
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Trenčíne podľa jej riaditeľky Evy Gazdíkovej túto moţnosť 
vylučuje. Archeológ Archeologického ústavu Slovenskej aka-
démie vied  v Nitre Matej Ruttkay tvrdí, ţe nevidí aţ taký 
problém o vynesení nálezu na povrch. Argumentoval tým, ţe 
podobné zásahy sa robili nielen na Slovensku, ale aj v Európe.  

Vlastné poznámky 
 
„História učiteľka ţivota“ – v duchu tejto nadčasovej myš-

lienky pripravila Verejná kniţnica Michala Rešetku v Tren-
číne atraktívny program na predposledný marcový utorok          

24. marca 2009 počas 
celoštátneho Týţdňa 
slovenských kniţníc. 
Nosnú tému podujatia 
predstavovala sloven-
ská spoločnosť v ob-
dobí neslobody, ktorú 
priblíţili renomovaní 
historici z Ústavu pa-
mäti národa v Bra-
tislave. Z pragmatic-

kého hľadiska sa organizátori rozhodli adresovať danú pro-
blematiku prednostne 
mladšej generácii, 
a preto publikum 
pozostávalo prevaţne 
zo študentov všetkých 
trenčianskych gymná-
zií. „Obdobie neslo-
body na Slovensku je 
v historiografii vyme-
dzené rokmi 1939 
a 1989. Zdôrazňujem, 
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ţe kontinuálne, pričom na našom území v tomto čase domi-
novali dva typy reţimov – najprv ľudácky a potom boľše-
vizmus“, vysvetlil na úvod Martin Lacko. Po jeho vstupnom 
exkurze do totalitných rokov predstavil František Neupauer 
nový súťaţný projekt „Nenápadní hrdinovia, alebo čo viedlo 
našich blízkych k hrdinským činom v zápase s komunizmom“ 
určený pre študentov. Tí sa po zapojení môţu inšpirovať 
trebárs ţivotnou filozofiou spisovateľa Rudolfa Dobiáša, 
prítomného na podujatí v pozícii čestného hosťa. Zlatý klinec 
celej akcie však zatĺkol reţisér Ondrej Krajňák, keď pre-
mietol svoj sugestívny dokument „Preţili sme gulag“. Pred-
chádzala mu dvojročná príprava a mapujúca osudy Slovákov, 
ktorí preţili teror v hrôzostrašných sovietskych pracovných 
útvaroch. „Našou snahou bolo ukázať, ţe popri koncen-
tračných táboroch existovali aj tábory vyhladzovacie, o kto-
rých sa, ţiaľ, hovorí oveľa menej“, zhodnotil objektívne zmy-
sel besedy Martin Lacko a dodal, ţe zo Slovenska bolo do 
gulagov odvlečených asi sedem tisíc ľudí.  

Príspevok Mgr. Petra Martináka   

 
V stredu 25. marca 2009 poobede Ve-

rejná kniţnica Michala Rešetku dýchala 
folklórom. O stretnutie s ním sa postaral 

folklorista a zberateľ 
ľudových piesní, 
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tancov a krojov Ing. Jozef Lehocký, ktorý predstavil uţ svoju 
piatu knihu pod názvom „Ľudové piesne, spevné a a tanečné 
tradície spod Povaţského Inovca“. Poslanie podujatie veľmi 
pekne vystihla moderátorka podujatia Mgr. Anna Plánková, 
keď povedala, ţe „tradičná ľudová kultúra je pojem, ktorý 
oslovil vás, lebo ste sem prišli, oslovil nás, našu dušu a srdce. 
Je to pojem, ktorý nás spája a ktorý nám ponúka alternatívu 
nášho ţitia. Pod alternatívou rozumieme spoluprácu, dôveru, 
vzájomnú lásku, úctu a porozumenie starých a mladých ľudí, 
ktorí v súboroch tancujú a spievajú.“ Jedným z takýchto ľudí, 
pre ktorého sa stala ľudová kultúra slovenského národa, stre-
dobodom záujmu objavovania jej krás, v ktorom sa postupne 
kryštalizoval tento záujem od tanečníka, speváka, hudobníka 
a choreografa vo folklórnych súboroch aţ po dnešného úspeš-
ného zberateľa ľudových piesní, tancov a krojov je v osobe 
Ing. Jozefa Lehockého. Vystúpenie speváčok z detského fol-
klórneho súboru Kornička pod vedením Jarky Kohútovej uká-
zalo na úzku väzbu zberateľa a interpretáciou ním publiko-
vanej piesne. „Kto raz drţal v ruke niektorú z publikácií Joţka 
Lehockého, tak u kaţdej je charakterizovaná systematickosť 

v zatriedení piesní, tancov. 
Sú akousi kuchárskou kni-
hou pre všetkých tých, ktorí 
stoja v čele folklórnych 
súborov“, povedal jeden 
účastníkov stretnutia. 
O prínose zberateľskej čin-
nosti Ing. Jozefa Lehoc-
kého v pedagogickej čin-
nosti,  interpretácii ľudo-

vých piesní zhodnotila známa speváčka Slávka Švajdová. 
„Som úţasne spokojná, ţe pri kaţdej prezentácii novej zbe-
rateľskej knihy sa prezentovali deti zo súborov z piesňami 
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z prezentovaných spevníkov. Ako učiteľka spevu som rada, 
lebo pre kaţdého speváka, ktorý ide na súťaţ v spevníku 
nachádzam pieseň akú potrebujem. Ako pedagóg v súbore 
nachádzam v spevníku od tematickej piesne po tanečné 
krokové variácie. A ešte jedno má pre mňa výhodu známosť 
z Jozefom Lehotským, keď si náhodou neviem s niečím po-
radiť, tak mu zavolám o pomoc.“ Na záver vyjadrila radosť, ţe 
Ing. Jozef Lehocký má v pláne vydať ešte jeden spevník. 

Vlastné poznámky 
 
Výber najlepších kreslených vtipov a karikatúr od reno-

movaných slovenských autorov, ktoré boli vystavované 
v priebehu 14. ročníkov „Novomestského ostňa“ sa prezen-
toval v Mestskej galérii v Trenčíne v dňoch 7. aţ 26. apríla 
2009 na výstave pod názvom „Kreslený humor a karikatúra 
na Slovensku“. Jej význam a poslanie charakterizovala kurá-
torka výstavy PhDr. Elena Porubänová ako „veľkorysý a 
reprezentatívny projekt, 
postavený na autorských 
kolekciách renomovaných 
slovenských autorov kresle-
ného humoru, z ktorých 
mnohí získavali ocenenia na 
európskych a svetových sú-
ťaţiach humoristickej tvor-
by.“ Pre pozorovateľa vys-
tavené karikatúry prinášajú vývoj kresleného humoru a satiry 
na Slovensku v historickom kontexte na pozadí dvoch roz-
dielnych politických etáp. Tieţ pre neho prinášajú aj ďalšie 
jedno veľké poznanie, ţe prehliadkou kresieb starých desať, 
dvadsať rokov zisťuje, ţe mnohé kreslené vtipy i karikatúry, 
ktoré boli vytvorené v danom čase a priestore, nestratili z 
aktuálnosti a komiky ani s odstupom času v našej súčasnosti 

od Ľubomíra Kotrhu 
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po zmenách spoločenského a politického systému. V súvislosti 
s výstavou známy slovenský karikaturista Ľubomír Kotrha 
povedal, ţe „o súčasnom kreslenom humore a karikatúre je 
ťaţko hovoriť, lebo kreslený humor sa viac menej nikde nepu-
blikuje. Som presvedčený, ţe súčasnej slovenskej karikatúre 
chýba kvalita.“ 

Na výstave sa prezentovali renomovaní slovenskí autori 
kresleného humoru a karikatúry, medzi ktorými nechýbajú 
diela domácej autorskej dvojice Weber - Vrtík, uţ spomínaný 
Ľubomír Kotrha, Jozef Grušpier, Milan Vavro, Laco Belica, 
Fero Mráz, Fedor Vico, Vojtech Haring a ďalší. Ozdobou 
výstavy bol vtipný humor nestorov slovenskej karikatúry 
Viktora Kubala a Miroslava Ďurţu, ktorí ţiaľ uţ nie sú medzi 
nami.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia /1/09 
 
Dňa 16. apríla 2009 na pôde Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, šestnásť významných 
literátov s blízkym vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu 

kraju, ktorých tvorili 
rodáci z tohto regió-
nu, alebo ţijúci  či 
dlhodobo pôsobiaci 
v kraji. Ďalší pozva-
ní, ktorí sa pre zdra-
votné problémy ne-
mohli zúčastniť a pre 
tých, ktorí prišli, 
odovzdali srdečné 
pozdravy. Ako uvie-

dol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-



 354 

vol Sedláček, MPH, „toto stretnutie, organizované Verejnou 
kniţnicou Michala Rešetku v Trenčíne bolo súčasťou Týţdňa 
kniţníc. Práve spisovatelia z nášho regiónu sú pravidelnou 
súčasťou kultúrneho ţivota v našich zariadeniach, kde sa stre-
tajú so svojimi čitateľmi a tí sa môţu dozvedieť zaujímavosti 
zo zákulisia prípravy najnovších kníh, niečo o postojoch, 
názoroch a pocitoch konkrétneho spisovateľa. Dnešné celo-
denné podujatie a prijatie na našom úrade je prejavom úcty 
a vďaky literátom za ich neľahkú prácu. Ja osobne  knihu 
povaţujem za tradičnú súčasť kultúry, aj keď v dnešnej dobe 
sa informácie dajú zháňať oveľa jednoduchšie prostred-
níctvom internetu. Ale kúzlo čítania, čaro poézie a prózy, keď 
si človek môţe sám predstaviť hlavného hrdinu či ďalšie oso-
by z deja, vzhľad popisovanej krajiny a môţe popustiť uzdu 
fantázie, je neopakovateľné. Na internete toto nezaţijeme. 
Som rád, ţe máme toľko výnimočných a úspešných autorov. 
Náš kraj sa vôbec môţe pochváliť mnoţstvom významných 
kultúrnych osobností. Je to jedno z našich najväčších 
bohatstiev.“ 

Aj spisovatelia ocenili prijatie u ţupana. Ústretovosť, pod-
pora a pochopenie je presne to, čo kaţdému z nich pri pre-
konávaní 
mnohých 
úskalí nie 
pri tvorení, 
ale najmä 
pri vydáva-
ní diel dodá 
nové sily. 
Hostia si 
potom spo-
ločne po-
zreli krajské 

spisovatelia medzi čitateľmi 
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mesto z mestskej veţe a popoludní sa vo Verejnej kniţnici 
Michala Rešetku stretli s desiatkami svojich priaznivcov na 
besede a autogramiáde. 

Vlastné poznámky 
 
V Trenčíne sa mal uskutočniť jeden zo série českoslo-

venských pivných festivalov na Slovensku. v dňoch 22. aţ do 
25. apríla 2009,  s ktorým prišla spoločnosť Česko slovenské 
pivné festivaly. „Prinášame podujatie, ktoré má síce v názve 
pivo, ale je vhodný pre celé rodiny, pretoţe program je kon-

cipovaný tak, aby si vy-
brali všetky vekové ka-
tegórie. Pamätáme aj na 
majiteľov štvornohých 
miláčikov,“ povedal 
Branislav Hakel, gene-
rálny riaditeľ spoločnos-
ti. V kaţdý deň v kultúr-
nom programe vystúpilo 
niekoľko chýrnych ka-
piel a spevákov, z kto-

rých moţno spomenúť napríklad kapela Lojzo, spevák Allan 
Mikušek s kapelou, skupiny Arzén, Baetles revival brouci 
band z Čiech. Dokonca sa mala uskutočniť verejná nahrávka 
spoločného singlu a videoklipu skupín Desmod a Aya.  Po 
slávnostnom začiatku však vyzvali manaţéri skupín Desmond 
a Aya organizátorov podujatia o vyplatenie honoráru do 15 
minút pred vystúpením. Keď títo túto poţiadavku nesplnili, 
tak skupiny nevystúpili a generálny riaditeľ spoločnosti 
Branislav Hakel podujatie zrušil.  

Vlastné poznámky 
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Klub priateľov váţnej hudby pracuje uţ 12 rokov ako 
jedno z nemnohých občianskych zdruţení na celom Slo-
vensku. Vyvíja mnohé aktivity od poriadania koncertov po 
organizovanie zájazdov na koncerty v iných mestách, a to nie-
len pre svojich členov, ale aj pre širokú trenčiansku verejnosť. 
Pre trenčiansku verejnosť organizuje pravidelné cykly 
koncertov Trenčianska hudobná jar a Trenčianska hudobná 
jeseň. Vzhľadom na osobné kontakty s umelcami dokáţe zdru-
ţenie udrţať nezvyčajne vysoký štandard koncertov, čo je aj 
zásluha veľmi blízkych kontaktov na Hudobnú a tanečnú 
fakultu Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V prie-
behu jarných mesiacov apríl – máj 2009 usporiadalo zdruţenie 
festival Trenčiansku hudobnú jar. Hlavným dramaturgom fes-
tivalu uţ dlhší čas je významný slovenský hudobný vir-
tuóz, pedagóg a trenčiansky rodák Mgr. František Pergler 
D.art, ktorá sa stala zárukou kvalitného výberu autorov aj 
repertoáru celého festivalu a predpokladom pokračujúcej vy-
sokej návštevnosti koncertov. Tohoročný festival Trenčianska 
hudobná jar sa uskutočnil s podtitulom Rozum a cit v hudbe, 
čo znamená, ţe sa venoval obdobiu klasicizmu a romantizmu. 
Počas kaţdého koncertu zazneli diela autorov práve z tohto 
obdobia. Tento ročník festivalu bol obsadený skutočne špič-
kovými umelcami. Stačí spomenúť vynikajúcich virtuózov – 
klavíristov Idu Černeckú a Františka Perglera, alebo huslistu 
Petra Michalicu, ďalej sólistov Opery Slovenského národného 
divadla Jozefa Kundláka a Katarínu Štúrovú. Na záver fes-
tivalu vystúpilo skvelé sláčikové kvarteto s talentovanými 
mladými umelcami pod názvom Slovenské kvarteto. Sku-
točnou ozdobou celého festivalu bolo vystúpenie komorného 
súboru Musica Aeterna pod vedením Petra Zajíčka a spe-
váckeho zboru Ad Una Corda s Oratóriom Der sterbende Jesus 
od Antonia Rosttiho. 

Vlastné poznámky 
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Je to uţ  päť rokov, čo Trenčianska nadácia vďaka podpore 

Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu ponúka mla-
dým ľuďom moţnosť prispieť na aktivity svojich rovesníkov 
prostredníctvom programu Mladí filantropi. Pre mladých 
filantropov bol 27. apríl 2009 veľkým dňom, keď pri stretnutí 
vyhodnotili predloţené projekty mladých ľudí vo veku 16 aţ 
26 rokov, ktoré prijali do grantového kola. 

V minulom roku sa podarilo sa úspešne podarilo rozšíriť 
spoluprácu pri predkladaní návrhov aj  do lokality mesta Bá-

novce  nad Bebra-
vou. V tomto roku 
pre zmenu teraz na 
„súboj nápadov“ 
vyzvali mladých 
z Dubnice nad Vá-
hom. Do grantového 
kola bolo prihláse-
ných spolu osem pro-
jektov, z toho päť 

z Trenčína a tri z Dubnice nad Váhom. Uţ v spomínaný deň 
Mladí filantropi podporili sedem z ôsmich projektov. Doz-
vedeli sme sa, ţe v projektoch sú navrhnuté aktivity, ktoré sa 
týkajú oblasti športu, hudby a záujmových krúţkov a potešia 
deti z detských domovov, mladých ľudí a zároveň umoţnia  
deťom a seniorom stretávať sa pri zábavných aktivitách. Zá-
verom treba konštatovať, ţe aj toto grantové kolo splnilo svoje 
poslanie, keď mladí ľudia budú chcieť dokázať povzbudiť 
svojich rovesníkov k prospešným aktivitám. 
Podporené projekty : 
1. Asociácia Fitness Gabrhel „Cvičíme pre radosť a zdravie“ 
2. Peter Matuška „Výroba modelov rakiet a lietadiel“ 
3. Trenčianske gymnázium Ľ. Štúra „Gympelrock“ 
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4. Marián Kikta „Multi generačné športové hry“ 
5. Štefan Buček „Výlet Lastovičky do Bojníc“ 
6. Boţená Bollová „Súboj detských nápadov“ 
7. Trenčianske múzeum „Deň detí na Trenčianskom hrade“ 

Pomocná evidencia 242/1/09  
 
V podvečer dňa 30. apríla 2009 sa predstavili so svojou 

najnovšou tvorbou učitelia výtvarnej výchovy Základnej ume-
leckej školy Karola Pádivého v Trenčíne na vernisáţi výstavy 
pod názvom „Naše palety“. Otvorenie výstavy patrilo nesto-
rovi učiteľov Mgr. Jozefovi Švikruhovi, ktorý privítal prí-

tomných návštevní-
kov, ktorý uviedol, 
ţe „výstava, na kto-
rej sa predstavujú 
so svojou tvorbou 
učitelia školy usku-
točňuje sa uţ piaty 
rok a bola vţdy ve-
novaná sviatku uči-
teľov. Mesačné 
oneskorenie výsta-

vy spôsobilo zaplnenie termínovníku výstavnej miestnosti. 
Dnešná výstava je venovaná aj 60. výročiu zaloţenia Zá-
kladnej umeleckej školy Karola Pádivého.“ Na jeho príhovor 
nadviazala riaditeľka školy Mgr. Veronika Soukupová, keď 
zvýraznila rozhodnutie učiteľov výtvarnej výchovy pred pia-
timi rokmi, vystavovať svoje práce na verejnosti. „Pre našich 
ţiakov, ktorých je viac ako 500, sú ich učitelia vzorom, lebo 
ich učia tvorivosti a učia ich vnímať svet úplne inak. Veď 
sami tvoria, sami maľujú a práve cez túto ich prácu môţu deti 
pričuchnúť k vlastnej tvorivosti.“ Výtvarný prejav vystavu-
júcich učiteľov zhodnotil Ing. Jozef Vydrnák, ţe ho budujú 
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vo svojom ateliéri aj v škole. Čo a ako tvoria sa dotkol 
jednotlivých učiteľov. Izabela Bulková v cykle „Pocta prí-
rode“ napája zlatoţltú v bošáckej záhrade. Guľatí ju, skrúca 
a necháva explodovať ako duchovnú supernovu. V druhom 
cykle „Motýlie sny“ vystavuje grafiky, čo chcú byť motýle, 
ktoré poletujú po lúke. No nemusíme za nimi behať so 
sieťkou, čakajú nás pod sklom a v pasparte. Daniela Erteľová 
necháva cez zvýraznené oči prehovoriť mladosť ţeny. Zuzana 
Janíčková podporuje vo svojich prácach vírenie, krútenie, 
špirálové videnie aj zlomenie červenej do ţelezitej. A to 
všetko pre vyniknutie abstraktného obsahu. Ján Meško skúma 
človeka cez fragmenty geometrických výsekov, detaily anató-
mií a architektúry. Vertikálne a horizontálne línie sa preska-
kujú, násobia, kriţujú. 
Kríţ ako symbol ľudskej 
viery podčiarkuje autor 
pretečením farby na rám 
ohraničujúci naše po-
zemské bytie. V druhej 
časti vystavuje autor ho-
diny, s ktorými sa vyspo-
riadava s časom. Charak-
teristickým znakom Ondreja Peťkovského sú muţské štúdie. 
Eliška Skybová ako ranný budík zvoní na naše vizuálne bu-
bienky. Farebné prechody telies vychádzajú z plošnej filo-
zófie, no v prienikoch či pohľadoch. Cez tóny farebnej farby 
demaskuje svoje vnútro, svoju dušu, ktorou dúcha do pahreby 
svoju neskrotnú energiu. Jozef Švikruha prináša návštev-
níkovi svoje pohľady z pochôdzky po slovenských horách 
a dolinách, plný spomienok chce vojsť do priazne pozorova-
teľa.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 233/1/09  

Jozef Švikruha – Pod Udrinou 
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Dňa 4. mája 2009 vstupná hala Kultúrneho a metodického 
centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky bola miestom 
vernisáţe zaujímavej výstavy pod názvom „Československé 
légie 1914 - 1920“, ktoré pripravilo Mesto Trenčín s Prvou 
československou legionárskou obcou v Olomouci v súvislosti 

s 90. výročím úmrtia 
jedného zo zaklada-
teľov českosloven-
ských légií, sloven-
ského rodáka Milana 
Rastislava Štefánika. 
Po privítaní moderá-
torkou výstavy Bc. 
Vierou Štefulovou 
slávnostný príhovor 

predniesla poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 
uvoľnená pre výkon funkcie Janka Fabová, v ktorom sa 
pristavila pri niektorých dôleţitých ţivotných etapách Milana 
Rastislava Štafánika. Ako povedala „jeho veľká cesta sa za-
čala v Prahe, odkiaľ po ukončení štúdia astronómie s čerstvým 
diplomom doktora filozófie, pokračovala v paríţskom astrono-
mickom ústave v Meudene pod vedením profesora Julesa Jen-
ssena, kde sa zapojil do vedeckého bádania slnečnej sústavy. 
Rozvoj vedeckého 
bádania ovplyvnil aj 
jeho pobyt v obser-
vatóriu na Mont 
Blancu, za ktoré bol 
ocenený Jansseno-
vou cenou. Jeho ve-
decký rozlet pokra-
čoval v štúdii Hayl-
leovej kométy na 
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Tihiti, kde zaloţil hvezdáreň a meteorologickú stanicu. Za 
vedecké práce získal cenu Francúzskej astronomickej spoloč-
nosti, Wildeho cenu Francúzskej akadémie vied. Za vedecké a 
diplomatické úspechy bol francúzskou vládou vyznamenaný 
Radom rytiera Čestnej légie v roku 1914. Bol členom Belgic-
kej astronomickej spoločnosti, uznávaný vo vedeckých kru-
hoch. Pozývali ho aj na univerzitu v Oxforde, čo mu v Prahe 
odopreli. Prvá svetová vojna ho zastihla v Maroku, kde z-
kladal observatórium. V máji 1915 bol odvelený na front. 
Počas bojovej činnosti upútal na seba pozornosť odvahou, 
chladnokrvnosťou a vynaliezavosťou. V septembri bol odve-
lený na srbský front. Napriek svojmu svetobeţníctvu sa Šte-
fánik neprestal povaţovať za Slováka a napriek francúzskemu 
občianstvu zostal srdcom Slovákom. Keďţe sa vo Francúzsku 
poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich T. G. 
Masaryka a Eduarda Beneša, s ktorými potom vo februári 
roku 1916 v Paríţi zaloţil Národnú radu československú, 
vrcholný orgán česko - slovenského zahraničného odboja. 
Predsedom sa stal T. G. Masaryk, podpredsedom M. R. 

Štefánik a tajomní-
kom E. Beneš. V 
pláne Národnej ra-
dy československej 
bolo vytvoriť čes-
koslovenskú armá-
du zo zajatých ra-
kúsko - uhorských 
vojakov českej a 
slovenskej národ-

nosti, sústredených v Rusku a v značnom počte v Taliansku. 
Diplomatické vyjednávania v Rusku, v Taliansku, získavanie 
dobrovoľníkov v USA realizoval M. R. Štefánik. V USA u 
prezidenta W. Wilsona dosiahol s podporou francúzskej diplo-
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macie súhlas s náborom a v krátkom čase získal 3000 dobro-
voľníkov. Rokovania s talianskou stranou o organizácií česko-
slovenskej armády sa začali vo februári 1918 a diplomatický 
úspech bol korunovaný podpísaním Zmluvy v apríli 1918 o 
konštituovaní právne a politicky samostatnej československej 
armády v Taliansku. Vďaka úspešným diplomatickým krokom 
československú armádu (mala uţ 100 000 vojakov) uznali 
a M. R. Štefánik si vyslúţil hodnosť generála. V auguste 1918 
sa vydal na náročnú cestu k légiám na Sibíri. V Rusku prijali 
Štefánika s veľkou váţnosťou. Svedčí o tom i vysoké vyzna-
menanie „Rad sv. Vladimíra“, ktoré mu udelilo najvyššie rus-
ké vojenské velenie. V roku 1919 Štefánik dojednal ich stiah-
nutie a postupný odsun z Ruska. Koncom apríla 1919 navštívil 
M. R. Štefánik Taliansko, aby zabezpečil odchod našich za-
jatcov domov. V nedeľu 4. mája 1919 sa v Galarate rozlúčil s 
najvyššími predstaviteľmi Talianska. Svoj oslobodený národ 
ani rodnú zem však uţ neobjal ţivý, lebo pri návrate do vlasti, 
kde sa mal ujať funkcie ministra vojny v Československej 
vláde jeho lietadlo pri pristávaní v Ivanke pri Dunaji 
havarovalo. Milan Rastislav Štefánik spolu s dvomi talian-
skymi letcami a mechanikom zahynul.“  

„Táto výstava je venovaná veľkému synovi slovenského 
národa M. R. Štefánikovi a venovaná légiám a legionárom“ 
povedal jej kurátor MVDr. Milan Ţuffa - Kunč z Ostravy. 
Vo svojom príhovore konštatoval, ţe „vystavené exponáty sú 
výsledkom pätnásťročnej spolupráce vojenských klubov 
z Trenčína a Olomouca.“ Súčasne podotkol, ţe „dnešná 
výstava je predvojom výstavy „Légie 100“, ktorú pripravuje 
Ministerstvo obrany Českej republiky v spolupráci s Minister-
stvom obrany Slovenskej republiky k stému výročiu česko-
slovenských légií.“  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 237/1/09, 249/1/09, 250/1/09 
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Prvou tohoročnou výstavou v Katovom dome sprístupnenou 
návštevníkom bola dňa 6. mája 2009 autorská výstava ume-

leckého fotografa 
Ladislava Kobzu 
pod názvom „Svet 
magického realiz-
mu“. Veľa priate-
ľov a známych na 
vernisáţi privítala 
riaditeľka Tren-
čianskeho múzea 
Katarína Babičo-

vá a dielo vystavujúceho umelca zhodnotil kurátor výstavy 
PhDr. Ľubomír Podušel. Tvorba Laca Kobzu je spojenie 
reality a fantázie. Ţivot je vnímaný ako realita, ktorý sa zá-
roveň stáva nadrealistickým. Presahuje totiţ hranice ľudského 
poznania, kde zdravý rozum a logika chýbajú, no o to viac nás 
dokáţe zaujať. Oslovuje nevysvetliteľným, o čom vieme, ţe 
jestvuje, avšak sa pred nami rýchlo stráca, ako sen po 
prebudení. Laco Kobza takýto sen, v podobe nadrealistickej 
reality zachytá-
va, resp. zvidi-
teľňuje vo svo-
jich magicko – 
realistických fo-
tografických 
obrazoch. Sú pl-
né pohľadov na 
Trenčín, ktoré 
povyšuje na pie-
destál vlastného 
záujmu. Tieto pohľady prevtelil do voľného súboru fotografií, 
do obrazov sveta svojej a našej reality, ktorej skryté podoby 



 364 

tušíme. Laco Kobza si vytvoril vlastný svet, ktorým sú foto-
grafické obrazy Trenčína, mesta v ktorom dlho ţije, do kto-
rých nevkladá len to, čo vidí, ale aj to, čo chce, aby videli aj 
iní. Sám v tichu vlastnej meditácie prináša a kladie nám pred 
náše oči vo svojich fotografiách kúsok poézie vyčarenej s prí-
behov ţivota. Trenčín nevystupuje v jeho dielach len ako mo-
tív, ale ako prostriedok a cieľ jeho fotografickej výpovede, 
ktorá je charakterizovaná narastaním monumentálneho cítenia, 
ktorý cez inšpiratívnu základňu objektívneho tvaru vniká do 
jeho jadra, vyuţíva ho a povyšuje v expresívnych skratkách. 
Fotografická tvorba umelca dokazuje, ţe v skutočnom umení 
budú vţdy vznikať diela prinášajúce posolstvá – tajomné 
a očarujúce, zrozumiteľné a zašifrované, hroziace a hrozivé. 
Kobzo- vé fotografické diela s Trenčínom  pripomínajú akúsi 
skrytú dramatickú skladbu, ktoré vnášajú do jeho architektúry, 
panoramatických záberov a pohľadov na detaily mesta veľa 
nepostrehnuteľných príbehov, plných zlomov a zvratov, 
zdanlivo nedopovedaných myšlienok.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 234/1/09 
 

Vo štvrtok 7. mája 
2009 sa uskutočnila 
v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáţ 
výstavy umeleckej 
tvorby zdravotne 
postihnutých obča-
nov, ktorú sprostred-
kovala Slovenská 
agentúra na podporu 

zdravotne postihnutých občanov Slovenska pod záštitou pos-
lankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magdy Ko-
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šútovej. Vernisáţ podporila aj svojou prítomnosťou aj vice-
primátorom Mesta Trenčín Tomášom Vaňom. Jej predseda 
Arpád Beník povedal, ţe „výstavou chceme tvorbou zdra-
votne postihnutých spoluobčanov chceme nielen vystavovať, 
ale aj predávať. Chceme ukázať, aké úţasné veci vedia 
vytvoriť.“ Na výstave boli vystavené fotografie nevidiacich 
a slabozrakých občanov, výrobky  z keramiky, dreva, hodvá-
bu, skla či drôtu. Celkovo v galérii prezentovalo desať chrá-
nených dielní z celého Slovenska tvorbu svojich klientov. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 11.05.2009 
Pomocná evidencia 276/1/09 
 
Popoludnie dňa 7. mája 2009 vo Verejnej kniţnici Michala 

Rešetku sa stretli členovia Literárneho klubu Omega a ostat-
nými priaznivcami verejnej kniţnice na prezentácii literárnej 
prvotiny Dušana Ţembera pod názvom „Kradnuté lásky“. 
Úvod stretnutia patril speváckemu vystúpeniu študentke 
Konzervatória v Banskej Bystrici Alici Rurákovej a korepe-
titórke Alici Václavíkovej po ich vystúpení stretnutie otvorila 

a privítala účast-
níkov riaditeľka 
kniţnice Mgr. Lý-
dia Brezová. Stret-
nutím sprevádzala 
moderátorka Jan-
ka Poláková. Vo 
svojom úvodnom 
slove konštatovala, 
ţe „pre členov lite-
rárneho klubu je 

sviatočným dňom ten deň, keď niekto z jeho členov sa pred-
staví so svojou tvorbou v kniţnom vydaní. A tento dnešný deň 
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patrí Dušanovi Ţemberovi.“  Vo svojom slove pokračovala, čo 
– to o ţivote a tvorbe dnes prezentovaného Dušana Ţembera. 
„Je rodákom z Trenčína a minulý rok oslávil päťdesiatku. 
Oţenil sa v Púchove a s manţelkou Jankou má dve dcéry 
Kristínku a Martinku. V rokoch 1980 aţ 1984 vyštudoval kon-
zervatórium, čím sprofesionalizoval svoj vzťah k hudbe. Od 
roku 1981 pôsobí na Strednej odbornej letecko-technickej 
škole v Trenčíne. Členom Literárneho klubu Omega je 
druhým rokom, kde sa stretáva s ľuďmi rovnakej krvnej sku-
piny. Autor sa pousiloval a knihu vydal ako sľúbil v máji toho 
roka, teda v mesiaci lásky lebo svojím obsahom sem patrí. 
Autor ponúka čitateľovi osobné preţitky – radosť a optimiz-
mus, ktoré sú v dnešných krizových časoch tak potrebné. 
Kradnutá láska Dušana Ţembera je ruţičkou vo veľkom sade 
ruţí, ale jej vône sa môţe človek nadýchnuť kedykoľvek, v 
nepohode i v čase hojnosti. Lebo, ak sa budú zase básne čítať, 
ľudí v ľuďoch poznáš zas. Zostáva veriť, ţe medzi, ktoré sa 
budú čítať, bude patriť aj Dušana Ţembera.“ Na slová Janky 
Polákovej nadviazal predseda literárneho klubu Ján Maršá-
lek, ktorý povedal, „básnická zbierka 
súvisí s mesiacom máj. Dušan dlhý čas 
svoje verše neuverejňoval, moţno scho-
vával, ba dokonca či niekto vedel, ţe 
básne písal. Keď pred časom prišiel do 
nášho klubu našiel tu spriaznené du-
še, podporu a inšpiráciu a vyústilo to do 
vydanej zbierky. Mňa osobne to teší, 
keď sa poézia píše, keď sa číta a preto 
ţelám jeho zbierke veľa dobrých čita-
teľov verím, ţe bude pokračovať v pí-
saní.“ Nakoniec dostal slovo aj autor 
novej zbierky Dušan Ţembera, o ktorej povedal, „ţe to nie je 
ţiadna veľká poézia. K tejto zbierke som sa dostal vývojom. 

zľava - Dušan Ţembera, Janka Poláková a Ján Maršálek 



 367 

Najskôr ako pätnásťročný chlapec som si zaloţil kapelu, 
v ktorej na muziku som začal písať texty. Neskôr som zistil, ţe 
nepotrebujem muziku a texty idú samé od seba. O mojej 
tvorbe vedelo veľmi málo ľudí z môjho okolia. Práve jeden 
z nich Iveta Matejková ma dotlačila do literárneho klubu, kde 
som ľudí, s ktorými sa 
dalo o týchto veciach roz-
právať. Hromada básni-
čiek v zásuvke, jubilejné 
ţivotné výročie a samot-
ný literárny klub mi dali 
silu sa takto prejaviť.“ 
Záver stretnutia patril 
gratulácii a gramiáde Du-
šana Ţembera. 

Vlastné poznámky  
 
Dňa 9. mája 2009 privítala trenčianska synagóga náv-

števníkov, ktorí si prišli pozrieť výtvarné práce súťaţnej výs-
tavy profesionálnej a neprofesionálnej tvorby umelcov Tren-
čianskeho kraja. Úvodné slovo patrilo riaditeľovi Trenčian-
skeho osvetového strediska Mgr. Vladimírovi Zvalenému, 
ktorý privítal súťaţiacich umelcov a návštevníkov a Jarke 
Tichej, ktorá predstavila hodnotiacu porotu a oboznámila 
prítomných so štatistikou súťaţe, do ktorej sa prihlásilo 70 
autorov s 212 výtvarnými prácami. Z nich odborná porota 
odporučila vystaviť 139 prác od 63 autorov. Predsedníčka 
odbornej poroty Mgr. art. Miriam Kasperkevicová z Bojníc 
vyhlásila najlepších súťaţiacich : 
- hlavnú cenu získal Oleg Cipov z Bojníc 
- v skupine A (autori od 15 do 25 rokov bez výtvarného 

vzdelania) bol ocenený  Tomáš Pekár z Prievidze 

krstu sa zhostili zľava – Lýdia Brezová, Janka Poláková a Dušan Ţembera 
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- v skupine B (autori od 15 do 25 rokov s výtvarným 
vzdelaním) bola ocenená Veronika Miková z Ilavy 

- v skupine A1 (autori nad 25 rokov bez výtvarného vzde-
lania) boli ocenení bez určenia poradia Katarína Zboray 

z Trenčína, Matej 
Drozd z Prievidze, 
Tibor Hladký z 
Novej Dubnice, 
Marcel A. Mató 
z Púchova 

- Čestné uznanie 
získali Gertrúda 
Jakušová z Tren-
čína, Alena Tei-

cherová z Dubnice n/V., Katarína Lubjáková z Dubnice 
n/V., Jana Horňáková z Trenčína, Štefan Ducký zo Ţa-
bokrek n/Nitr., Karol Malik z Trenč. Teplíc a Igor Va-
culčiak z Trenčína 

- v skupine B1 (autori nad 25 rokov s výtvarným vzdelaním) 
bola ocenená Mária Kameniarová z Dubnice n/V. 
Čestné uznanie získal Peter Gahér zo Skačian 

- v skupine C (insita) ocenenie získal Ján Nedorost z 
Trenčína 
Čestné uznanie získala Helena Struhárová z Prievidze 
Vlastné poznámky 
 
V Trenčianskom múzeu sa dňa 11. mája 2009 predstavili 

s výsledkami svojho výskumu v stolových horách Venezuely 
slovenskí jaskyniari a vedci Tomáš Derka, Tomáš Lánczoš 
a Ján Schlögl. Účastníkov prednášky preniesli do fantastic-
kého sveta, ktoré slovenskému divákovi priblíţil vo svojom 
filme „Tepui a Amazonia vertical“ Pavol Barabáš. Prednáša-
telia však trenčianskeho diváka posunuli trocha ďalej, do sa-

Katarína Zborayová prijíma ocenenie od Vladimíra Zvalého 
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fari venezuelských Ilanos, delty rieky Orinoko, medzi in-
diánov kmeňa Warao, na zasneţené vrcholy Ánd a slnkom 
prehriate pláţe Karibského mora. 

Vlastné poznámky 
 
Mierové námestie sa v nedeľu 10. mája 2009 premenilo na 

svet vody. Trenčianska 
nadácia pripravila na 
tento deň Korzo na vode 
a jeho súčasťou bola 
prezentácia a ocenenie 
diel detí z výtvarnej sú-
ťaţe, ktorá prebehla na 
materských školách 
o NAJ leporelo o vode 

v rámci projektu „Daj si vodu ...z vodovodu“. O dobrú náladu 
sa počas popoludnia starala country skupina „Dostavník“ 
a pekné jarné slniečko. Pre deti boli pripravené sprievodné 
podujatia. A tak sa mo-
hli vyšantiť pri vod-
ných hrách priprave-
ných Športovým gym-
náziom Trenčín, mohli 
sledovať rovesníčky 
z tanečnej skupiny 
Goonies, striekali vodu 
na terč s hasičmi 
z Okresného riaditeľ-
stva hasičského a záchranného zboru v Trenčíne a prezreli si 
záchranné vozidlo s jeho výbavou. Smelší „splavovali“ ná-
mestie na sucho na raftovom člne Petra Brecíka a smädní sa 
napili vody z cisterny Trenčianskej vodohospodárskej spoloč-
nosti.  

ocenenie súťaţiacich detí 



 370 

www.trencin.sk 14.05.2009 
 
V podvečer dňa 15. mája 2009 v Galérii M. A. Bazovského 

v Trenčíne bola vernisáţ zaujímavej trojvýstavy, v ktorej sa 
prezentovali Alojz Petráš, Dagmar Mezricky a absolventi 
výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Karola Pá-
divého v Trenčíne, ktorí ukončili vysokú školu umeleckého 
zamerania.  

Akademický maliar 
Alojz Petráš sa prezen-
toval výstavou pod náz-
vom Čas a svetlo. Jeho 
tvorba vychádza z hĺbky 
osobných záţitkov. Pe-
trášove obrazy sú často 
tajuplné a priestorovo 
neurčité. Jeho maľba je 

tak prirodzená a autentická, ako kaţdodenná ranná šálka kávy. 
Rakúska výtvarníčka Dagmar Mezricky vo svojej výstave pod 
názvom Memoáre na krídlach motýľov predstavuje pozoru-
hodnú maliarsku a grafickú tvorbu. Po tohtoročnej samostatnej 
výstave v Novom Meste nad Váhom v máji t.r. sa v júni  
predstavila návštevníkom  
v Trenčíne. Pôsobivými 
prácami otvárili divákovi 
metaforický priestor. Výs-
tava absolventov výt-
varného odboru Základnej 
umeleckej školy Karola 
Pádivého v Trenčíne pri 
príleţitosti májových osláv 60. výročia sa stala prehliadkou 
prezentácie pokračovateľov výtvarného vzdelávania. Verej-

zľava – D. Lovíšková, D. Mezricky 

zľava – D. Lovíšková, A. Petráš 
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nosť tak spozná autorov, ktorí obohacujú trenčiansku výtvarnú 
scénu. 

www.sme 15.05.2009 
 
Trenčianske kultúrne inštitúcie sa po roku opäť spojili, aby 

pre všetkých priaznivcov kultúry, umenia, ale i histórie pripra-
vili tradičné podujatie, ktoré sa pod názvom Noc múzeí a ga-

lérií realizovali 
v meste pod Ma-
túšovým hradom 
uţ po tretí krát. 
Galéria Miloša 
Alexandra Ba-
zovského v Tren-
číne a Trenčian-
ske múzeum 
v Trenčíne pri 
príleţitosti Me-

dzinárodného dňa múzeí dňa 16. mája 2009 pripravili pre svo-
jich priaznivcov podujatie, ktoré sa zaraďuje medzi celo-
európske podujatie Noc múzeí. O podujatí bliţšie informovali 
riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová a ria-
diteľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. Danica 
Lovíšková na tlačovej besede 13. mája 2009.  

Na tlačovej bese-
de sa novinári doz-
vedeli, ţe v sobotu 
16. mája 2009 v čase 
od desiatej hodiny 
dopoludnia aţ do 
pravej polnoci náv-
števníci Trenčian-
skeho múzea, Tren-

malých aj veľkých lákala na Trenčianskom  Studňa lásky 

ukáţka stredovekého stolovania n Trenčianskom hrade 
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čianskeho hradu, Katovho domu, Galérie Miloša Alexandra 
Bazovského a Múzeum kolies sa môţu tešiť na naozaj pestrý 
program. Podobne, ako tomu bolo pred rokom, platí jednotné 
vstupné, ktoré môţu návštevníci zaplatiť v jednej zo zúčast-
nených inštitúcií a vstup do ostatných majú zdarma. Dospelí 
návštevníci za vstupné zaplatia jedno euro, deti a študenti 
majú vstup v tento deň zdarma. 

A ako skutočne prebiehal tento deň priblíţime slovom, pís-
mom a fotografiami. Trenčianske múzeum pripravilo v pries-
toroch Ţupného domu poradenstvo v oblastiach numizmatiky, 
umeleckej histórie, genealógie či archeológie. Niektorí záu-
jemcovia si so sebou priniesli staré mince, umelecké pred-
mety, alebo sa informovali o svojom rode. Pre tých ktorí sa 
radi boja či zaujímajú sa o rôzne nevysvetliteľné javy bola 
pripravená prehliadka domu mestského kata, kde údajne straší. 
Zaiste najväčším lákadlom bola v tento deň dominanta mesta – 
Trenčiansky hrad, ktorý po minulé roky zaznamenal najväčšiu 
návštevnosť. Pre návštevníkov boli nachystané pravidelné 
prehliadky so sprievodcom, ktoré začínali kaţdú hodinu. Prvá 
bola naplánovaná na 10.45 h. a posledná 22.45 h. Okrem toho 
v priestoroch Dolného hradu bol sprístupnený dobový táor so 
strelnicou a kuchyňou. Matúšová veţa v tento deň bola otvo-
rená bez sprievodcu. Perličkou v tomto roku bol turnaj ama-
térskych lukostrelcov pod dohľadom „prísneho“ oka rozhod-

cov. Výsledky slávnost-
ne vyhlásili popoludní. 
Absolútny víťaz dostal 
ocenenie v podobe čest-
ného šípu. Pre tých, 
ktorí radšej premýšľajú 
na čiernobielych políč-
kach šachovnice pripra-
vili organizátori šacho-
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vý turnaj. Ten sa začal presne s úderom štrnástej hodiny. 
Podvečer o 18,00 h. zavítal na Trenčiansky hrad legendárny 
šachista 16. storočia Giovanni Leonardo, ktorý porozprával 
o svojich šachových skúsenostiach na kráľovských dvoroch 
v Taliansku, Španielsku a Portugalsku. Vyvrcholením turnaja 
bude partia finálovej dvojice v ţivom šachu, ktorá bola divác-
ky atraktívnou. 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského sa počas Noci múzeí 
a galérií stala na pár hodín naozajstným multikultúrnym 
centrom, kde svoj priestor popri výtvarnom umení dostalo 
filmové umenie a hudba. Dopoludnie v  galérii patrilo podu-
jatiu pre rodičov s deťmi, kde sa zahrali a zabavili. Popoludnie 
patrilo Ateliéru Vlada Kudlíka, ktorí poodhalil tajomstvá svoj-
ho ateliéru či tvorivých pohľadov na svet. Organizátori pri-
pravili pre svojich návštevníkov aj poradenstvo v oblasti 

výtvarného umenia, 
ktoré poskytoval aj 
súdny znalec v oblasti 
výtvarného umenia 
PhDr. Marián Kvas-
nička. Keďţe si Ga-
léria Miloša Alexan-
dra Bazovského v 
tomto roku pripomína 
40. výročie svojho za-

loţenia, tak pri tejto príleţitosti organizátori pripravili ne-
formálne rozprávanie o histórii galérie, ktorého sa zúčastnili 
Ladislav Moško (zakladajúci riaditeľ galérie 1969  – 1991), 
akad. mal. Rudolf Moško, akad. soch. Milan Struhárik, vte-
dajší riaditeľ Trenčianskeho múzea PhDr. Milan Šišmiš a 
ďalší, ktorí boli pri zrode alebo tvorili časť histórie Galérie 
Bazovského. Myšlienka zaloţiť galériu v Trenčíne sa zrodila 
v šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Skupina nadšencov 

skúšanie lukostreľby 
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výtvarného umenia  Svetozár Ábel, Ladislav Moško, Ladislav 
Zdvíhal, Rudolf Moško a ďalší umelci sa stretávali v kaviarni 
hotela Tatra, kde zrod galérie spoločne „upiekli“. Mali 
spoločnú myšlienku, aby Trenčín malo dôstojnú kultúrnu 
ustanovizeň. Podľa slov bývalého riaditeľa Trenčianskeho 
múzea PhDr. Milana Šišmiša, za tým všetkým ich čakalo 
mnoţstvo vybavovania od inšpektorátu pamiatok, múzeí 
a kniţníc, bývalého Okresného národného výboru v Trenčíne, 
neskôr Krajského národného výboru v Bratislave. O post ria-
diteľa tejto inštitúcie sa uchádzali štyri osoby - Svetozár Ábel, 
Ivan Pietor (bývalý minister dopravy za DS, ktorý ako 93 - 
ročný zomrel v roku 1997), Ladislav Moško a Ladislav 
Zdvíhal. Prvým riaditeľom sa stal Ladislav Moško, ktorý ju 
viedol v rokoch 1969 - 1991. O názve galérie informovali ešte 
vtedy ţijúceho o maliara Miloša Alexandra Bazovského, ktorý 
v tom čase býval vo vile na Kukučínovej ulici v Trenčíne, 
ktorý súhlasil s pomenovaním galérie. Galéria za obdobie 
štyridsať rokov bola zaloţená šesť mesiacov po príchode rus-
kých vojsk v roku 1969. Prvým vystavujúcim umelcom bol 
maliar Jozef Šturdík. Pri príleţitosti jubilejného 1800. výročia 
prvej písomnej zmienky o Trenčíne, ktorým bol  nápis Ri-
manov na hradnej skale, sa galéria presťahovala do priestorov 
Piaristického gymnázia. Po uplatnení nárokov reštitučných 
nárokov Kolégia 
piaristov sa galéria 
presťahovala na Pa-
lackého ulicu, kde je 
umiestnená v súčas-
nosti. Dôleţitými 
osobnosťami v jej 
existencii boli aka-
demický maliar Sve-
tozár Ábel a Michal 
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Poruban. 
Novinkou v podujatiach bola aj prezentácia filmového ume-

nia mladých filmových tvorcov priamo v galérii, ocenených na 
12. ročníku festivalu študentských filmov ÁČKO, Bratislava 
2008. O hudobnú zloţku sa počas Noci múzeí a galérii 
postaralo trenčianske zoskupenie Next Page so svojim lídrom 
Jergušom Oravcom. Okrem toho si návštevníci mohli vys-
kúšať street art – maľovanie na veľkoplošné panely priamo na 
chodníku pred galériou. Prezentovaná bola aj výstava prác 
ţiakov materských škôl z Trenčína s názvom – Moja galéria, 
prezentované tvorivé aktivity pre deti a rodičov, ktoré boli 
ukryté v Kufríku Majstra Galerka. Šikovnejší návštevníci mali 
moţnosť vo výstavných priestoroch namaľovať si svoj vlastný 
obraz. No skrátka, bol to deň s nocou, v ktorej kaţdý jeden 
návštevník s  nabitou energiou mohol realizovať svoje záujmy 
podľa chuti. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 267/1/09 
 

Po prvýkrát v histórii 
sa vo Verejnej kniţnici 
Michala Rešetku v Tren-
číne vo štvrtok 14. mája 
uskutočnila prezentácia 
hneď naraz dvoch kníh 
od jedného autora. Tým-
to autorom bola známa 

regionálna spisovateľka a hudobná 
textárka Katarína Hudecová, 
ktorá pokrstila v kruhu svojich 
priateľov, priaznivcov a verných 
čitateľov knihy pod názvom 

zľava – Katarína Hudecová, Janka Poláková 
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Brkom Ohniváka a Za všetky drobné.  
Moderátorka podujatia Janka Poláková v úvode stretnutia 

zoznámila s curi curulum vitae textárky, poetky, satiričky 
a prozaičky Kataríny Hudecovej. Narodila sa na Ukrajine, 
detstvo preţila v Nitrianskej Blatnici a od šesťdesiatych rokov 
ţije v Trenčianskych Tepliciach. Obyvatelia Trenčianskeho 
kraja jej tvorbu poznajú 
nielen z regionálnych 
novín, kde niekoľko de-
saťročí publikovala naj-
mä básne, epigramy 
a aforizmy a z mnoţstva 
kníh. Katarína Hudeco-
vá sa stala  okrem toho 
známou aj v hudobnom 
svete ako autorka populárnych piesní, keď otextovala 133 
piesní významných slovenských skladateľov – Karola Elber-
ta, Igora Bázlika, Vieroslava Matušíka, Jána Siváčka, Pavla 
Zelenaya a ďalších. Dokonca významného úspech dosiahla na 
1. ročníku Bratislavskej lýry s piesňou „Ako ţiť bez ruţí vo 
váze“ interpretovanou Evou Pilarovou získaním druhého 
miesta a tým striebornú lýru. Na záver Janka Poláková zhrnula 
do pár viet umeleckú tvorbu Kataríny Hudecoej takto : 
„Poézia Katky Hudecovej, to je nezlomná vôľa a viera v krá-
su, pestrosť vyjadrovania, láska k človeku ,k prírode, k rod-
nému kraju, k rodine a krásne návraty do detstva a mladosti. 
Jej pokora k ţivotu a písanému slovu, ktorý nám sprostredkuje 
myšlienky, pocity, nálady.“ Jej pokoru k ţivotu vyjadruje ver-
šom „kým ţivot bude mojím pánom, čo zmôţem proti jeho 
plánom.“ Jej poézia vracia slovu zmyslu plný človečenský 
obsah, najmä v týchto krízových časoch, taký potrebný. Zos-
táva veriť, ţe poéziu všetkých autorov budeme čítať a slovo 
básnikov nevymizne z nášho ţivota a dostane priestor aj v mé-

zľava  - Ing. M. Šajbidovová, Mgr. L. Brezová, K. Hudecová 
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diách a budeme nám natrvalo pohládzať naše duše. V ďalšej 
časti popoludnia sa dostal priestor na poéziu Kataríny Hude-
covej a to báseň Strecha, ktorú recitovala Katarína Viceová, 
úspešná recitátorka krajského kola Vansovej Lomničky. 
V ďalšej časti z tvorby Kataríny Hudecovej si poslucháči 
vypočuli veršovanú pa-
rafráza Manon príbehu 
abbé Prevosta Manon 
Lescaut, v ktorej vystúpili 
klavíristka Viera Klo-
búčniková, speváčka Pe-
tra Ďurmeková, recitá-
tori Mária Holíčková,  
Peter Vakoš a Zuzana 
Gimeková. 

Vyvrcholením popoludnia bolo pokrstenie oboch nových 
kníh, ktorého sa zhostili vedúca odboru kultúry Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová, ktorá príz-
načnými pierkami pokrstila knihu „Brkom ohniváka“ a druhú 
knihu „Za všetky drobné“ pokrstil bývalý šéfredaktor Tren-

čianskych novín Štefan Šicko najdrob-
nejšími mincami, centami. Pred záve-
rečnou gramiádou prekvapila prítom-
ných Katarína Hudecová zaspievaním 
dvoch piesní z vlastnej kuchyne „Kuka-

la kukučka“ a „Reveta stone, Dnepr širokij“. 
Vlastné poznámky 
 
Najúspešnejšie snímky 35. ročníka medzinárodného filmo-

vého festivalu o trvalo udrţateľnom rozvoji Ekotopfilm boli 
premietané v dňoch 19. a 20. mája 2009 v trenčianskom kine 
CineMax. O jeho priebehu informoval projektový manaţér 
festivalu Róbert Broţek, ktorý okrem iného povedal, ţe 

zľava – Š. Šicko, Mgr. L. Brezová, K. Hudecová 
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„festival sa koná kaţdoročne v Bratislave a jedenásť naj-
úspešnejších filmov ponúkajú organizátori v rámci celo-
slovenského turné divákom v Košiciach, Prešove, Trenčíne, 
Trnave a v Ţiline. Naším cieľom je ponúknuť to najlepšie 
z festivalu, čo najširšej verejnosti, vrátane detí. Pre deti je 
určený Juniorfestival - Ekotopfilm pre deti a mládeţ. Projekcie 

pre ţiakov základných a študentov stredných 
škôl sa konali aj v Trenčíne predpoludním 
a trvali zhruba trištvrte hodinu. Večerné 
projekcie boli určené pre širokú verejnosť“, 

povedal Róbert Broţek. Divákom boli premietané víťazné 
filmy festivalu, z ktorých ťaţko niektorý vyzdvihnúť. No 
predsa, ak by som mal moţnosť rozhodnúť, tak by som 
odporučil film „Odkaz“. Tento film prináša emotívne posol-
stvo náčelníka indiánskeho kmeňa Dewamishov vtedajšiemu 
americkému prezidentovi Franklinovi, ako reakciu na násilné 
odkúpenie indiánskych pozemkov. Doteraz si festivalové fil-
my vo festivalových mestách pozrelo viac ako 40.000 di-
vákov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 297/1/09 

 
 

Barborin palác Trenčianskeho hradu dňa 21. mája 2009 po 
prvý raz v tomto ro-
ku bol miestom ver-
nisáţe autorskej výs-
tavy maďarského 
umelca Györgya 
Joviána za prítom-
nosti zástupkyne ria-
diteľa Maďarského 
kultúrneho inštitútu 
v Bratislave Dóri 
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Vandor. Účastníkov vernisáţe výstavy pozdravila a privítala 
riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. Vysta-
vené dielo umelca priblíţil vo svojom príhovore kurátor 
výstavy prof. Juraj Meliš. Ako povedal, ţe „pred rokom dos-
tal pozvanie Joviána Györgyana nahliadnuť do jeho ateliéru. 
Zďaleka som netušil, aké odstrašujúce vízie, maľované v jeho 
byte veľkomesta ma čakajú. Nečakané bolo i to, ţe to, čo som 
videl s okolitým hlukom a smogom dopravnej špičky bezpo-
chyby korešpondovalo. Portréty jeho krajiny moţno loka-
lizovať do obdobia, keď industrializácia vytesnila biosféru na 
perifériu jej existenciu. Kráčajúc po týchto krajinách sa nám 
vyjavujú premisy z Bi-
blie, Talmudu a Koránu. 
Autor nám podsúva vyz-
nanie, ţe maľuje ornú 
pôdu.“ Kurátor hovorí, ţe 
„vníma oráčinu ako mor-
ské diaľavy, ako stretáva-
nie nekonečna s nekoneč-
nom, ako čosi, čoho ne-
môţme mať plné dlane a aj oči iba plné sĺz.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 295/1/09, 300/1/09 
 
Vo vestibule Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

vo štvrtok dňa 21. mája 2009 uskutočnila vernisáţ výstavy 
fotografií o Afganistane pod názvom „3D Afganistan“. Výs-
tava, usporiadaná pod záštitou ministra obrany Slovenskej 
republiky Jaroslava Bašku a ministra obrany Holandského krá-
ľovstva Eimerta van Middelkoopa, bola pripravená v rámci 
aktivít verejnej diplomacie k neformálnemu stretnutiu minis-
trov obrany krajín NATO v Bratislave. Ako napovedá samot-
ný názov výstavy „3D Afganistan“, ktorý pochádza z anglic-

štúdia Hrudy 
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kého diplomacy, de-
fence, development, 
čo v slovenskom pre-
klade znamená diplo-
macia, obrana a roz-
voj. Zámerom výstavy 
bolo priblíţiť poslanie 
našich a holandských 
vojakov pôsobiacich v 
operácii ISAF v Af-

ganistane a tieţ poukázať prostredníctvom fotografií na ťaţkú 
kaţdodennú realitu afganského ľudu. Na výstave sa podieľalo 
Mesto Trenčín a Stredná umelecká škola v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 25.05.2009 
Pomocná evidencia 307/1/09 

 
Slniečkom zaliate sobotné Mierové námestie 23. mája 2009 

privítalo malých aj veľkých, ktorí sa chceli stať účastníkmi 
klaunovského rekordu. Keď by niekto nahlas povedal, ţe tak 
bude po piatkovej búrke večer, určite by neuveril, ţe sa tak 
nádherne vyčasí. Od rána sa na Mierovom námestí zhro-
maţďovala najmä mladšia populácia, ktorá svojím pestrím 
oblečením a rôznymi doma vyrobenými čiapkami sa voľne 
zabávala. Viac ako jednosto dobrovoľníkov pripravilo, najmä 
pre deti veľa zábavy ako napríklad maľovanie rôznych zvie-
ratiek na tvár, ale aj na temeno hlavy, rôzny druhy prikrývok 
na hlavu bez rozdielu materiálu, lebo to bol predmet nového 
klaunovského rekordu. Ak mal niekto dlhé vlasy, v regrutač-
nom stredisku mu ich doslova za minútku ostrihali. Túto 
sluţbu vyuţila asi desiatka chlapcov a dvaja muţi a holú hlavu 
si potom nechali niektorí aj namaľovať.  
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Akciu podporili a aj sa jej zúčastnili členovia Klubu nes-
pravodlivo plešatých, ktorí 
sa predstavili v silnom zas-
túpení členov svojho výbo-
ru. Willy Weber prišiel 
s mimoriadne vydareným 
obrázkom opice na temene 
svojej hlavy a plešina Pa-
vla Karella bola skrášlená 
čičmianskymi motívmi, 

ktorých autorkou nebol nikto iný ako svetovými poctami 
ovenčená medovnikárka Mária Muráriková, ktorá pouţila pre 
svoj výtvor medovnikársku polevu. Jej výkon okomentoval 
Pavol Karell slovami „teraz som chlap na zjedenie.“ S úderom 
dvanástej hodiny sa zmenilo 
Mierové námestie na ohrani-
čený priestor, do ktorého 
vstupovali po registrácii všet-
ky osoby s pokrytými hlava-
mi. Krátko po pol jednej 
hodine oznámil Roman Far-
kaš, z agentúry Slovenské re-
kordy, ţe na jednom mieste pred pódiom na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne sa v jednej chvíli sústredilo 556 ľudí s klau-
novskými čiapkami. „Tento počet je hodnota nielen nového 
ale aj prvého slovenského rekordu,“ s týmto konštatova-
ním odovzdal Ing. Janke Sedláčkovej certifikát o dosiahnu-
tom výsledku. 

Pokus o rekord v tejto disciplíne sa konal v Trenčíne po 
prvý raz. „Sme spokojní, ţe toľko ľudí si narazilo na hlavu 
niečo menej obyčajné, ako sa nosí vo všedný deň. Videla som 
napríklad pomaľovaný klobúk vysoký pol metra, parochňu či 
pokreslenú hlavu, to sú veci, ktoré sa nestretajú beţne a keď 
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toto boli ľudia ochotní urobiť pre radosť detí a svoju radosť 
tak ma to teší dvojnásobne. Tí po nás musia dostať na jedno 
miesto 557 ľudí,“ povedala Ing. Jana Sedláčková. 

No vyhlásením slo-
venského rekordu podu-
jatia neskončilo, lebo 
program pokračoval vy-
hlásením ocenení pre 
najkrajšiu pokrývku hla-
vy a najkrajšie namaľo-
vanú holú hlavu. Klauni 
z Divadla Dunajka vy-

brali tri najkrajšie pokrývky hlavy. Podľa sily potlesku Vik-
torka s mamičkou mala 110 decibelov a získala 10 kg cukru, 
Adelka s oteckom mala 110,1 decibelov a získala 20 kg cukru 
a mama Hela so synmi mala 110, decibelov získala 30 kg 
cukru. Hlukové rozdiely boli teda minimálne. V súťaţi o naj-
krajšie namaľovanú hlavu zvíťazil Dušan Hedera, ktorý ešte 
predtým si nechal vy-
lepšiť svoj vlasový po-
rast ostrihaním v Regru-
tačnom stredisku Ozbro-
jených síl Slovenskej 
republiky. Za víťazstvo 
si odniesol 20 kg cukru. 
Keďţe ostatní súťaţiaci 
nesplnili podmienky sú-
ťaţe, po ostrihaní nemali hlavu namaľovanú, boli v súťaţi 
disklasifikovaní a cukor bol pridelení sociálnemu zariadeniu 
DEMY. Na záver bolo ţrebovanie vstupeniek o dvadsať cukru 
pre účastníka podujatia. Ani sedemnásobné licitovanie neu-
moţnilo určenie cukru pre konkrétnu osobu, tak bolo roz-
hodnuté, ţe cukor sociálnemu zariadeniu DEMY. 
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Na záver snáď treba zosumarizovať rekordné zápisy do-
siahnuté v Trenčíne. 

 Prvý rekordný zápis pochádza z roku 2006, kedy sa na ná-
mestí zišlo 749 ľudí s klaunovskými nosmi, ktorým Tren-
čania prekonali vtedy dva roky starý rekord z Martina, kde 
sa v rovnakom čase na rovnakom mieste zišlo 565 ľudí s 
červeným klaunským nosom.  

 V roku 2007, teda o rok návštevníci vytvorili slovenský re-
kord v počte klaunovských topánok na jednom mieste, 
ktorých bolo 622.  

 V roku 2008, teda vlani padol nový slovenský rekord v 
počte detí s klaunovskými hračkami, ktoré vytvorili reťaz. 
Tých prišlo 512. 

 V roku 2009 padol nový slovenský rekord prikryviek hla-
vy s počtom 556 osôb. 
Aká disciplína bude na 

programe rekordov o rok Ing. 
Jana Sedláčková ešte nech-
cela prezradiť, ale, ako do-
dala, „v hlave sa nám uţ nie-
čo črtá.“ 

www.sme.sk 23.05.2009  
Trenčianske noviny 25.05. 
2009 
Pomocná evidencia 304/1/09 

 
Na rytiersky turnaj medzi mohutnými hradbami Tren-

čianskeho hradu sa môţu od utorka 26. mája 2009 tešiť náv-
števníci tejto pamiatky na strednom Povaţí. Organizovala ho 
skupina Normani, ktorá vlani na hrade predstavila draka chr-
liaceho oheň a tento rok prišli s funkčným katapultom. Dej, 
ktorý sa odvíja pred zrakmi divákov v priestore medzi vyso-
kými hradbami juţného opevnenia hradu zavedú do 14. sto-
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ročia, kedy sa muţi vojvodu 
Ţigmunda snaţili dobiť hrad 
spupného vazala. Medzi obi-
dvomi tábormi sa strhne bit-
ka, ktorá vyústi v turnaji kto 
je v práve, ako oni vravia, 
nech sa stane vôľa Boţia. Na-
koniec víťazom turnaja sa 
stávajú muţi vojvodu Ţig-

munda. Výkon bojovníkov počas turnaja povzbudzovaním 
ocenili, najmä školské deti, ktoré po prehliadke hradu si 
pozreli aj vystúpenie Normanov. Ako informoval vedúci sku-
piny Dušan Tadlánek, „skupina bude vystupovať na Tren-
čianskom hrade do 26. júna 2009 a na hlavnú letnú sezónu 
majú kontrakt vo Francúzsku, kde budú vystupovať na jednom 
zo zámkov.“ 

Vlastné poznámky 
 
Prvou tohoročnou výstavou v trenčianskej mestskej veţi 

bola autorská výstava Gertrúdy Jakušovej, ktorej vernisáţ sa 
uskutočnila pri príleţitosti jej 80. ročného ţivotného jubilea 
dňa 4. júna 2009.  

Jej ţivotnú cestu a umeleckú tvorbu priblíţil kurátor výs-
tavy akademický maliar Igor Meško. Jej záujem o kreslenie 
a maľovanie sa začal prejavovať v detstve a váţnejšie sa za-
čala zaujímať o výtvarnú tvorbu päťdesiatich rokoch s odbor-
ným usmernením akademického maliara Tibora Bartfaya. 
Postupne sa rozvíjala ako výtvarný talent a pravidelne sa zú-
častňovala kolektívnych výstav výtvarníkov zdruţených pri 
Závodnom klube Závodov 29. augusta v Partizánskom. 
V tomto období jej tvorba sa sústreďovala na kresby portrétov 
a štúdie prírodnín. Neskôr presedlala na ľúbivé kvetinové zá-
tišia a romantizujúce krajinky. Po dlhšom odmlčaní, kedy 
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plnila rodičovské povinnosti, znova siahla po palete, farbách 
a po odbornej literatúre, aby dobehla všetko zameškané. Nes-
melo priniesla medzi výtvarníkov svoje prvé akvarelové 
obrázky a slová uznania s dobrými radami ju dotlačili k ďalšej 
tvorbe. Citlivé vnímanie prírody, jej zelenej poézie a krásy sa 
stalo ťaţiskom jej tvorby. Akvarelové kompozície sa stali 
vrcholom jej výtvarného hľadania. Pravidelne sa zúčastňuje 
kolektívnych výstav ako je Výtvarné spektrum v Trenčíne, 
druţobných výstav Stretnutie – Setkání v Trenčíne a v Uher-
skom Hradišti, Výtvarných salónov v Trenčíne a Piešťanoch. 
Má za sebou dve autorské výstavy s Pavlom Dobiášom 
a Antonom Kadlečíkom. 

Na záver vystavujúca a jubilujúca autorka poďakovala 
všetkým, ţe si našli čas a prišli si pozrieť jej výstavu. Svoje 
poďakovanie venovala učiteľom výtvarnej výchovy Jozefovi 
Švikruhovi, Igorovi Meškovi, Jozefovi Vydrnákovi a ďalším, 
ktorí jej a ostatným výtvarným samorastom v maliarstve radili 
a pomáhali v umeleckom rastie.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 323/1/09 
 
Mestská galéria v Trenčíne vo svojich výstavných pries-

toroch sprístupnila dňa 9. júna 2009 výstavu s netradičným 
názvom Anjel s s.r.o., v ktorej sa predstavilo rodinné kvarteto 
výtvarníkov Hadvigovcov z Alekšiniec, manţelia Ján a Juliana 
a ich dve dcéry Elena a Ivana. Úlohu moderátora výstavy po 
prvýkrát prevzala Bc. Elena Gabajová, keď všetkých prítom-
ných na výstave privítala. Keďţe hlava rodiny Ján Hadvig sa 
na vernisáţi nezúčastnil, tak povinnosti kurátora a hovorcu 
vystavujúcej rodiny prevzala na svoj chrbát jeho manţelka 
Juliana. Konštatovala, ţe „my sme taká obyčajná učiteľská 
rodina, ktorej členovia sa venujú rôznym druhom výtvarného 
umenia.“ Vyštudovala zaujímavú kombináciu matematiku 
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a výtvarnú výchovu, čo ona skomentovala, ţe „matematika má 
ťahá na jednu stranu a výtvarná výchova na stranu druhú. Vo 
výtvarnej výchove som samouk. Čo sa dalo, to som prečítala, 
prípadne vstrebala na rôznych kurzoch, napríklad keramiky 
v Karlových Varoch, v Škole umeleckého priemyslu, ako 
i zahraničí. Toto som všetko odovzdávala deťom v rámci 
výtvarných krúţkov. Dosť často som sa zúčastňovala so 
svojimi deťmi ročníkov Výtvarného a literárneho Trenčína 
a odnášali si batoh cien.“ Neskôr jej kamarátka, ktorá bola na 
návšteve v USA ju neustále podpichovala, ţe „Teba dievča by 
tam zlatom vyvaţovali, prečo nerobíš tú keramiku ako ţivnosť 
?“ Na to si dala odpoveď, „veď ma to preboha neuţiví. No, ale 
toľko do mňa hustila, aţ som sa rozhodla a išla som robiť na 
ţivnosť. Tomu ešte predchádzal dvojročný pobyt v Čechách, 
kde učila na špeciálnej škole, ktorej hlavnou vzdelávacou 
náplňou bola výučba kachliarskemu remeslu, teda výroba 
kachlíc. Po príchode na Slovensko sme s manţelom zaloţili 
rodinnú firmu a tejto činnosti sa venujeme, najmä teraz, keď 
sme obaja na dôchodku.“ O umeleckej činnosti tejto zaují-
mavej rodiny pokračovala dcéra Elena. Začala s tým, ţe „aj ja 
som postihnutá rodinnou diagnózou, teda som učiteľka.“ Učila 
jedenásť rokov a časom zbadala, ţe deťom sa nechce hrať, tak 
si povedala, ţe sa bude hrať po svojom. Tak zo školstva odišla 
a začala podnikať maľovaním na stenu a v keramike, najmä 
vtedy, keď mama začala domov nosiť hlinu. Zistila, ţe sa dá aj 
takto ţiť. „Som rada, ţe z mojich hier majú ľudia radosť a po-
tešenie.“ Na záver podotkla, ţe na dnešnej výstave vystavuje 
a jej sestra Ivana, ktorá sa zatiaľ ešte „hľadá“, ale snáď sa 
nájde. Veď čajové misky a pomníky so zvieracím motívom sú 
toho dôkazom. 

Vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 15.06.2009 
Pomocná evidencia 338/1/09, 361/2/09 
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Popoludnie dňa 11. júna 2009 vo Verejnej kniţnici Michala 
Rešetku v Trenčíne sa nieslo v znamení prezentácie novej 
kniţky MUDr. Juraja Čelka „Z príslovečníka lekára“. 
Podujatie moderovala Evka Mišovičová, moderátorka Tren-
čianskej televízie, ktorá v úvode po privítaní všetkých prí-
tomných poďakovala za úvodné vystúpenie dueta speváčky 
Moniky Gurínovej a gitaristu Miroslava Ďuriša, ktoré nala-
dilo do správnej tóniny, aby celé podujatie prebehlo dôstojne.  

Ďalší priebeh podujatia sa niesol v monológu moderátorky 
v prednesení niektorých noviel uverejnených v novej kniţke 
a vyjadrení niektorých vzácnych osobností z literárneho sveta 
na tvorbu dnes prezentovaného autora MUDr. Juraja Čelka. 
Ako prvý bol spomenutý literárny vedec prof. Jozef Mistrík, 
ktorý o ňom povedal – „viem o vás všetko“ a moderátorka 
dodala, ţe keď sa začítate do tejto kniţky, dostanete odpoveď. 
Aby to divákom uľahčila vybrala si moderátorka ukáţku z naj-
novšej tvorby pod názvom „Nikto nie je bez chyby“, v ktorej 
sa dotýka zaujímavej témy, čo by si prial, keby stretol zlatú 
rybku. Sám autor priblíţil svoje prvé kontakty s profesorom 
Jurajom Mistríkom, ktorý ho po vydaní prvej knihy do slova 
tlačil do písania ďalšej, najmä keď mu chcel pisateľskú vášeň 
povzniesť komplimentami „mali by ste písať“. Neskôr ho vy-
provokoval a cez víkendy poviedky napísal a poslal profeso-
rovi Jurajovi Mistríkovi, ktorý mu neskôr zavolal, ţe je to 
dobré. Sám autor hovorí, ţe „do písania ma dokopal“. Prvým 
kritikom jeho poviedok bola kolegyňa MUDr. Janka Zále-
šáková, ktorá o jeho tvorbe povedala, ţe sprvu nevedela, ţe 
píše. „Vedela som len to, ţe je vtipný. Táto jeho vlastnosť sa 
často prejavila najmä pri kritických situáciách, keď vypustil 
bonbón, ktorou to všetko upokojil a zjemnil. Raz však v jedno 
popoludnie prišiel za mnou a priniesol mi niekoľko svojich 
poviedok, aby som sa na ne pozrela. Po ich prečítaní som mala 
vynikajúci pocit. To bol zrejme impulz, aby som zoznámila 
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Juraja Čelka s prof. Jurajom Mistríkom.“ V súčasnej dobe 
MUDr. Jana Zálešáková sa venuje tomu, čo ju baví. Zaloţila si 
jedno malé vydavateľstvo, ktoré vydalo uţ štyri knihy a dnes 
prezentovaná kniţka Juraja Čelka je treťou v poradí.  

Ďalšou osobou, ktorá ovplyvnila tvorbu MUDr. Juraja 
Čelka bola publicistka Soňa Čechová, istý čas jeho pacientka. 
Tá po hlbšom poznaní mu v ten pravý čas povedala „vy mi 
budete písať kaţdý týţdeň fejtóny do Mostov“. A tak sa aj 
stalo. Pani Čechová zistila, ţe autor rád pouţíva príslovia a tie 
musel rozvíjať v 60 riadkoch a prispievať do Mostov. 

Na prezentácii novej kniţky sa zúčastnil publicista Tomáš 
Janovic, ktorý sa o novej kniţke vyjadril ako o duchaplnej, 
keď pouţíva príslovia a porekadlá. O novej kniţke sa vyjadril 
v úvode kniţky, ţe „nezdvorilo chválim Juraja Čelku, keď si 
vybral za spoluautorov našich múdrych predkov. Ţelám mu, 
aby pokračoval v písaní svojich úprimných a šarmantných 
fejtónov.“ 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 365/1/09 
 
V dňoch 15. - 25. júna 2009 prebiehal na Skalke pri 

Trenčíne 2. ročník Medzinárodného sympózia Ora et Ars 
Skalka 2009. Podujatie na najstaršom pútnickom mieste na 
Slovensku poskytuje jedinečný priestor areálu Malej a Veľkej 
Skalky vybraným umelcom z Trenčína, blízkeho okolia, zo 
Slovenska a tieţ partnerských miest. Myšlienka zorganizovať 
sympózium Ora et ars vzišla z potreby podporiť toto starobylé 
pútnické miesto, uctiť si patróna Európy sv. Benedikta i jeho 
nasledovníkov – patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andreja - 
Svorada a Beňadika. Organizátori podujatia sa snaţili vytvoriť 
tradíciu medzinárodných umeleckých stretnutí, ktoré dávajú 
príleţitosť na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom kul-
túrneho ţivota a umeleckej tvorby, a zároveň prihlásenie sa k 
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duchovnému odkazu kresťanskej tradície. Druhého ročníka 
sympózia sa zúčastnili výtvarníci z Poľska - Eugeniusz 
Molski a Adam Faglio  z Tarnowa, z Maďarska - Mihály 
Szeverényi z Békešskej Csaby, z Českej republiky - Antonín 
Mach a František Pavlica z Uherského Hradišťa a zo 
Slovenska - Jozef Vydrnák z Dubnice nad Váhom, Stanislav 
Lubina z Nemšovej a Brigita Roderová z Trenčína. Súbeţne 
s nimi spolupracovala aj skupina literátov - Elena Hid-
veghyová-Yangová, Ondrej Čiliak, Daniel Hevier, Rudolf 
Dobiáš, Ján Maršálek a Stanislav Štepka. Uţ vyššie spo-
mínaných dňoch mali návštevníci príleţitosť vidieť výtvar-
níkov pri práci a porozprávať sa s básnikmi o ich literárnej 
tvorbe priamo na Skalke. Vernisáţ výtvarných a literárnych 
prác, ktoré počas tvorivých dní vzniknú v areáli Skalky, budú 
vystavené pri príleţitosti celoslovenskej púte na Skalku k úcte 
sv. Andreja-Svorada a Beňadika v sobotu 18. júla 2009 v 
areáli kláštora na Veľkej Skalke. 

www.sme.sk 22.06.2009 
 

 
Dňa 18. júna 2009 výstavné priestory v synagóge boli mies-

tom vernisáţe výstavy súťaţe amatérskej fotografie 13. roč-
níka AMFO Trenčianskeho kraja za účasti predsedu Tren-

čianskeho samo-
správneho kraja 
MUDr. Pavla Se-
dláčka, MPH, 
riaditeľa Tren-
čianskeho osve-
tového strediska 
Mgr. Vladimíra 
Zvaleného a ďal-
ších hostí. Výsta-
vu otvorila a hos-
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tí privítala odborná pracovníčka Trenčianskeho osvetového 
strediska Jarka Tichá. Tá v úvode uviedla, ţe dňa 26. mája 
2009 sa  zišli členovia odbornej poroty PhDr. Marián Pauer,  
z Bratislavy, Františka Janouša z Uherského Brodu a Miro-
slava Potyku z Uherského Hradišťa pod vedením Mgr. Fran-
tiška Tomíka, ktorí hodnotili 411 fotografií od 85 autorov 
vo dvoch skupinách a v nich štyroch kategóriách. Z nich od-
borná porota odporučila vystavovať 163 fotografií od 69 au-
torov. 
Porota udelila celkom 8 cien a 9 čestných uznaní : 
Skupina A – čiernobiela fotografia 
1.cena – Martin Medňanský, Stará Turá za triptych Archa  
2.cena – nebola udelená 
3.cena – Mária Melicherčíková, Prievidza  
Čestné uznanie – Ján Valenta, Stará Turá – za Zátišie  
Skupina A – farebná fotografia 
1.cena – Ľubomír Čermák, Prievidza – za kolekciu 
2.cena – Veronika Koláriková, Myjava – za kolekciu 
2.cena – Jan Tluka, Trenčín – za triptych Hľadanie svetla  
3.cena – Emília Hrodeghová, Trenčín – za kolekciu 
Čestné uznanie – Rastislav Hustý z Chvojnice,  Anna Ma-
rušincová a Vladimír Hrnčiar z obaja Trenčín – všetci za vys-
tavené fotografie 
Skupina B – juniori do 16 rokov : 
Cena – Matej Meleg z Myjavy – za kolekciu 
Čestné uznanie – Miroslav Polerecký,  za fotografiu V zajatí 
                              a Radovan Sobota z Prievidze 
Skupina B – juniori do 21 rokov : 
Cena – Romana Cíbiková z Ilavy - za kolekciu 
Čestné uznanie – Zuzana Bernáthová a Barbora Pijáková, 
obe z Trenčína a Juraj Obertáš z Prievidze všetci za vystavené 
fotografie. 
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Výstavu zhodnotil predseda odbornej komisie Mgr. Fran-
tišek Tomík, ţe naj-
viac bola zastúpená 
farebná fotografia a 
v tomto roku bola aj 
vyššia kvalita čier-
nobielej fotografia. 
Z tém dominovala 
krajina ako večná 
téma, klasicky chá-
paná na dobrej tech-
nickej i umeleckej úrovni. Porotu potešila veľmi dobrá úroveň 
prác v oboch mladých kategóriách. Aţ na malé výnimky sa 
neobjavili technicky nezvládnuté fotografie a ďalšie pozitívne 
poznanie je tvorba fotografických súborov. Aj napriek neú-
časti niektorých známych autorov nášho kraja porota ocenila 
celkový vysoký štandard, v niektorých prípadoch aţ nadštan-
dart súťaţných prác. Prísľubom pre slovenskú fotografiu môţu 
byť mladí autori v oboch juniorských kategóriach, najmä 
z Centra voľného času v Prievidzi z fotokrúţku Junior a štu-
denti zo Stresnej umeleckej školy v Trenčíne pod koncepčným 
vedením Mgr. Malychovej a Mgr. Pavla Obsta. 

Vlastné poznámky 
 
Po modrom koberci a bočným vchodom vstupovali hostia 

a návštevníci filmového festivalu ArtFilm Fest do Kultúrneho 
a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky 
v Trenčíne v piatok 19. júna 2009. Moderátorkou  festivalu 
bola Elena Vácvalová, ktorá privítala hostí a návštevníkov 
festivalu a slávnostný príhovor predniesol prezident festivalu 
herec Milan Lasica. 
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Za nadšeného potlesku hľadiska si prevzal krištáľovú kópiu 
ocenenia „Hercova misia“ anglický herec Jeremy Irons, ktorý 
prezradil, ţe je na 
Slovensku aţ po tretí 
raz, keď predtým 
navštívil Bratislavu 
a druhý raz Vysoké 
Tatry. Na druhý deň 
v sobotu 20. júna 
2009 upevnil mo-
sadznú tabuľku so 
svojím menom na 
Most slávy. Bol pr-
vým umelcom, ktorého tabuľka bola upevnená na novom 
mieste Mostu slávy v kúpeľnom parku. Druhým oceneným 
večera bol taliansky reţisér Ettore Scola, ktorého ocenili 
Zlatou kamerou. Toto ocenenie ho potešilo, lebo po jej prev-
zatí povedal, ţe „reţiséri dostávajú veľmi škaredé veci, ale ja 
som dostal krásnu kameru.“ Otváracím filmom festivalu bol 
víťazný film benátskeho festivalu „Wreastler“, ktorým sa na 
výslnie filmu vrátil americký herec Micky Rourke. 

Záverom treba podotknúť, ţe na festival ArtFilm Fest bolo 
premietnutých 188 filmov, zaradených do dvanástich sekcií, 
z toho desiatich nesúťaţných a dvoch súťaţných. Súťaţná 
sekcia sa ešte delila na medzinárodnú súťaţ hraných filmov 
(46 filmov) a medzinárodná súťaţ krátkych filmov (15 fil-
mov). 

Trenčianske noviny 22.06.2009 
Pomocná evidencia 422/1/09  
 
Napriek tomu, ţe prebiehal v Trenčíne 17. ročník medzi-

národného filmového festivalu Art Film Fest, tak v nedeľu 
večer 21. júna  2009 privítalo večerné Mierové námestie 

zľava Ettore Scola a Jeremy Irons 
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v Trenčíne trio bratov Ebenovcov - herca, moderátora, hudob-
ného skladateľa, pesničkára a speváka, lídra kapely Mareka 
(52) a jeho dvoch bratov Davida a Kryštofa. Pozoruhodné 

hudobné zosku-
penie našich zá-
padných susedov 
si vypočuli stov-
ky priaznivcov 
hudby folku, jaz-
zu a rocku. Spolu 
s nimi vystúpil 
ETC Band Vla-
dimíra Mišíka. 

O bratoch Ebe-
novcoch sa v Čechách hovorí, ako o najzvláštnejšej skupine 
českej populárnej hudby. Oni sa totiţ v umení neriadia ţiad-
nymi zákonmi šoubiznisu, ale vlastnými umeleckými a hudob-
nými chúťkami. Na hudobnú scénu vstúpili koncom 70. rokov. 
Úspech na koncertoch ţali ich vtipne ladené texty, ktorých 
autorom je gitarista, spevák Marek Eben. Ţiadna hudobná ná-
lepka na nich neplatí. Aj preto zostali jedinečnými hudob-
níkmi, za čo si v Trenčíne vyslúţili obrovský potlesk.  

www.sme.sk 21.06.2009  
Pomocná evidencia 412/1/09  
 

Podujatie „Čítajme všetci - 
Čítanie je super“, medzi-
triednej a medziškolskej súťa-
ţe určenej ţiakom niţších 
tried základných škôl v Tren-
číne v tomto roku 2008/2009 
uţ po štyridsiaty raz vyhod-
notila dňa 23. júna 2009 Ve-



 394 

rejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne. Na začiatku 
vyhodnotenie pracovníčka Verejnej kniţnice Michala Rešetku 
pani Ďurkechová privítala hosťa podujatia spisovateľa Ru-
dolfa Dobiáša a potom sa uţ venovala priebehu súťaţe. Súťaţ 
bola vyhlásená v septembri 2008 a vyhodnotená 31. mája 
2009. Opäť sme sa presvedčili o Vašom záujme o literatúru. 
Kniha nás vie často veľmi zaujať ako málo kto, ako málo čo. 
Dokáţe dať vopred odpoveď na otázku, ktorú pre nikým ne-
vyslovíme. Knihy toho dokáţu skrátka veľa. Veď to múdre 
a krásne, čo ľudstvo kedy vyslovilo je uloţené práve v Tren-
číne. Do súťaţe sa 
zapojilo desať zá-
kladných škôl, šty-
ridsať tried, čo pred-
stavuje 902 ţiakov. 
Vyhodnotili sme 366 
ţiakov. Vybrať tých 
najlepších nebolo 
vôbec jednoduché, 
lebo okrem plnenia 
základných kritérií súťaţe sa brala pri hodnotení i účasť na 
kolektívnych podujatiach a celkovú spoluprácu a návštevnosť 
kniţnice. Všetkým účastníkom chcem z tohto miesta poďako-
vať za ich aktivitu.“ A potom uţ zástupcovia ocenených tried 
prevzali dary a diplomy, ako tieţ i učitelia, ktorí organizovali 
na školách túto súťaţ. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 26. júna 2009 v podvečer bol Katov dom miestom 

vernisáţe výstavy akademického maliara Vladimíra Petríka. 
Po privítaní hostí riaditeľkou Trenčianskeho múzea Kata-
rínou Babičovou, príhovor k návštevníkom vernisáţe pred-
niesol kurátor výstavy PhDr. Ľubomír Podušel. Úvod prí-

pani Ďurkechová stála dlhé roky pri organizovaní podujatia. Blahoţelá Rudolf Dobiáš. 
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hovoru začal citovaním výroku Ch. F. Hebbela, ţe „ľudská 
duša je predsa podivná bytosť a stredobodom všetkých jej taj-

ností je sen.“ Je to pre-
dovšetkým umenie, kto-
ré „sa snaţí stále meniť 
svet podľa svojich 
predstáv a snov. Sú 
stále silnejšie neţ sku-
točnosť.“ Svet umenia 
bol a je svetom fantá-
zie, ľudských túţob 
a snov, vášní a nezná-

mych znamení, ktoré sa rodia z duše. Aj preto táto výstavu 
sme nazvali „Záznamy duše“. Tvorba Vladimíra Petríka 
vychádza zo skutočnosti a vracia sa k nej. Jeho výstava sa 
snaţí poukázať na duchovnú svojbytnosť umenia a jeho nezá-
vislosť na časopriestorových limitoch našej existencie. Kolek-
cia jeho obrazov evo-
kujú hodnoty našich me-
dziľudských vzťahov, 
zátišiami s predmetmi 
aranţovanými v rozlič-
ných druhových zosta-
vách. Svet Petríkových 
obrazov je svetom dráţ-
divých farebných konfi-
gurácií, no zároveň har-
monizovaných uspoko-
júcich vášní. Vladimír 
Petrík sa venuje výtvar-
nému umeniu od malička. Absolvoval Strednú školu umeleckú 
priemyslu  v Bratislave v rokoch 1969 aţ 1973 u prof. G. Štr-
bu. V rokoch 1973 aţ 1979 študoval na Vysokej škole výt-

zľava – PhDr. Ľubomír Podušel a Vladimír Petrík 
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varných umení v Bratislave na oddelení monumentálnej 
maľby u prof.  R. Dúbravca, F. Gajdoša a D. Castiglione. Vla-
dimír Petrík patrí k tým výtvarníkom, ktorý ostal sám so se-
bou. Jeho tvorbu moţno zaradiť do kontextu novej maliarskej 
a grafickej expresívnej lyriky. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 404/1/09, 436/1/09   

 
V Trenčianskych Tepliciach v so-
botu večer 27. júna 2009 ocenili 
najlepšie filmy 17. ročníka Art 
Film Festu. Spomedzi pätnástich 
snímok v Medzinárodnej súťaţi 
hraných filmov sa porota jedno-
značne zhodla na víťazovi. Cenu 
Modrý anjel za najlepší film spolu 

s finančnou prémiou 15 - tisíc eur získal britský film Hlad v 
réţii Stevea McQueena. „Myšlienkovo veľmi náročný film, 
dokonalo profesionálne zvládnutý. Splnil intelektuálne nároky 
a naplno zaujal príbehom a jeho sugestívnym rozprávaním. 
Preukázal schopnosť neodde-
liteľne spojiť vrcholne ume-
lecký záţitok s diváckym 
záujmom. Obsadenie filmu 
bolo do detailov premyslené, 
herecky skvelé a plné uzna-
nia,“ zdôvodnila porota svoje 
rozhodnutie.  

Modrých anjelov udelili aj 
v ďalších kategóriách. Ocenenie Modrý anjel za najlepší 
muţský herecký výkon získal herec Micahel Fassbender, 
hlavný predstaviteľ filmu Hlad. Ocenenie Modrý anjel za 
najlepší ţenský herecký výkon získala Nesipkul Omarbe-

najväčšou hviezdou ArtFilmi bol herec Jeromy Irons 
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kova z filmu Prírodná tanečníčka. Ocenenie Modrý anjel za 
najlepšiu réţiu získal austrálsky reţisér Warwick Thornton, 
autor filmu „Samson a Dalila“. Špeciálne uznanie poroty zís-
kala juhokórejská snímka „Hora bez stromov“ v réţii So 
Yong Kim, ktorá zaujala najmä porotcov Jana Kačera a Do-
rotu Nvotovú. V Medzinárodnej súťaţi krátkych filmov vy-
hrala malajzijská reţisérka Chui Mui s filmom „Kaţdý 
deň“.  

Sedemnásty ročník Art Film Festu zaznamenal rekordnú 
návštevnosť. Kým vlani ho navštívilo spolu 12 - tisíc divákov, 
tento rok prekonal hranicu 20 - tisíc návštevníkov, ktorých 
neodradilo ani chladné počasie či búrky.  

www.pluska.sk 29.06.2009 
Pomocná evidencia 442/1/09 
 
Mestská galéria v Trenčíne vo svojich výstavných pries-

toroch predstavila na vernisáţi autorskej výstavy dňa 30. júna 
2009 tvorbu akademického maliara Fedora Matejku, rodáka 
z Nového Mesta nad Váhom, ktorý od roku 1969 ţije a ume-
lecky tvorí v Nemecku.  

Jeho tvorbu priblíţila vo svojom vystúpení kurátorka výsta-
vy PhDr. Ela Porubänová. Ako povedala jeho talent zrejme 
zdedil po svojom otcovi akademickom maliarovi Petrovi 
Matejkovi. Po stredoškolskom štúdiu keramiky v Bratislave 
a štúdiu monumentálnej maľby na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave sa tieto stali východiskovým a inšpiratív-
nym krokom pre neskoršiu viacrozmernú tvorivú aktivitu v za-
hraničí. Jeho tvorba v maľbách a kresbách osciluje od reál-
neho videnia skutočnosti aţ po geometrické abstraktné rea-
lizácie. Predmetný štýl svoj tvorby neopustil. Vţdy je neod-
mysliteľne spätý s prírodou, ktorá je pre neho nevyčer-
pateľným inšpiratívnym zdrojom. Okolitá realita sa vynára 
v podobe štylizovaných stromov, kvetinových zátiší, kvetov 
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a iných prírodných scenérií. Prírodné a geometrické dvoj-
rozmerné asociácie postupne prerastajú do priestorov objektov 
z pálenej hliny vychádzajúc raz z geometrických štruktúr, kon-
centrovaných do do tvarov stavebno-architektonických objek-
tov. Inokedy zaznamenávajú zobrazovanú realitu na oblých, 
akoby prírodných segmentoch, často figuratívnymi motívmi.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 445/1/09 
 
Kultúrne centrum Trenčín, Ulica Dlhé Hony sa presťa-

hovalo dňom 1. júla 2009 do voľných priestorov objektu Ob-
chodného domu Druţba na Soblahovskej ulici. Pôjde o do-
časné riešenie a jeho prinavrátenie do obnovených priestorov 
bude závisieť od toho, ako rýchlo sa uskutoční výstavba 
nového polyfunkčného objektu, v ktorom sa investor zaviazal 
rezervovať priestory pre kniţnicu aj pre kultúrne stredisko.  

Vlastné poznámky 
 
Zbytky predsunutej časti mestského opevnenia asi zo               

17. storočia, ktoré sa našli pri archeologickom prieskume, výs-
tavbu garáţí a budovy preto vlani v decembri 2008 zastavili. 
Nález bol vyhlásený za národnú kultúru pamiatku, voči čomu 
sa mesto Trenčín odvolalo. Podľa informácií Petry Fejdi 
z tlačového oddelenia ministerstva, minister kultúry Sloven-
skej republiky Marek Maďarič zamietol odvolanie mesta 
Trenčín a vyhlásil archeologické nálezisko - vonkajšie opev-
nenie mesta Trenčín za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhod-
nutie podpísal v stredu 1. júla 2009.  

Mesto Trenčín po tejto udalosti rokuje s dvoma  poten-
ciálnymi investormi s tým, ţe niektorý z nich by mal po-
kračovať vo výstavbe štvorposchodových podzemných garáţí 
tak, aby zostal zachovaný historický nález vonkajšej línie 
mestských hradieb. 
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Na mieste, kde mala vyrásť budova by mal podľa naj-
novších informácií mesta Trenčín situovaný parčík a oddy-
chová zóna. Termín, kedy by mohlo dôjsť k realizácii nebol 
zatiaľ stanovený. „Chceli by sme celý proces maximálne urý-
chliť tak, aby uţ v ďalšej sezóne jama na tomto mieste 
nebola,“ uviedla Ing. Jana Marková z Mestského úradu 
v Trenčíne. Ako skonštatovala, ţiadne sankcie za nezrea-
lizovaný projekt si mesto neuplatnilo, pretoţe situácia, ktorá 
vznikla, nebola dôsledkom stavebnej činnosti investora.  

www.sme.sk 07.02.09 
Pomocná evidencia 477/1/09 
 
Výstavu z tvorby bratislavskej výtvarníčky Boţeny 

Augustínovej-Rochovanskej (1939 – 2005) nazvanú „66 
zím“ otvorili v Galérii Milo-
ša Alexandra Bazovského  
v Trenčíne dňa 3. júla 2009, 
ktorú pripravili jej synovia 
Martin a Andrej z maminej 
tvorby. Ako povedali „zosta-
viť výstavnú kolekciu obsa-
hujúcu 50 obrazov a tapisérií 
nebolo ľahké. Väčšinu obrazov sme si museli poţičať od 

súkromných zberateľov, ktorí sa s 
nimi lúčili len veľmi neradi, aj keď 
len na dva mesiace konania výs-
tavy.“ Ako priznali, výstava im pri-
niesla radosť, pretoţe opäť môţu 
obdivovať mamino dielo, ale aj 
smútok, pretoţe bola pripravená k 
jej nedoţitej sedemdesiatke. 

Medzi veľké obdivovateľky 
umenia Boţeny Augustínovej patrí 

zľava Martin a Andrej Augustínovi 
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aj herečka Milka Zimková, ktorá nechýbala ani na tejto tren-
čianskej vernisáţi. O svojom priateľstve s umelkyňou pove-
dala „Boţenka bola moja priateľka. Prvý raz sme sa stretli, 
keď som mala 18 rokov. V jej duši bola zakódovaná poetic-
kosť, jemnosť, láskavosť, ľudskosť a krása... Stačí sa pozrieť 
na jej obrazy – všetko je v nich. Je mi za ňou veľmi smutno,“ 
vyznala sa Milka, ktorá sa pred rokmi preslávila filmom Pásla 
kone na betóne. Výstavná kolekcia 66 zím v Trenčíne pred-
stavuje najmä autorkino textilné umenie.  

Vlastné poznámky 
 

Letné mesiace v Galérii M. A. Bazovského boli spojené 
s predstavením tvorby bratislavských autorov Juraja a Mateja 
Čutekových na výstave, ktorá mala vernisáţ 3, júla 2009. 
Zatiaľ, čo sochárska tvorba Juraja Čuteka je verejnosti známa 
a bola prezentovaná na mnohých samostatných výstavách do-
ma a v zahraničí, jeho syn Matej Čutek mal v Trenčín pre-
miéru.  

Sochárska tvorba Juraja Čuteka je nezameniteľná a ľahko 
identifikovateľná. Jeho sochy sú bravúrne komponované 
z dreva a kovu, aby nám odváţne a s fantáziou tlmočili auto-
rove originálne predstavy, bizarné vzťahy a neobyčajné súvis-
losti sveta okolo nás. Favorizujúcim materiálom je drevo, 
jemne vyhladené do takmer dokonalých tvarov, pričom autor 
s citom a mierou vyuţíva jeho letokruhy, štruktúry a povr-
chové zvláštnosti. No pútavý sochársky príbeh sa rozvíja aţ 
v spojení dreva s kovom, teda fragmentmi predmetov, strojov 
a prístrojov, ktoré uţ neplnia funkciu, ale v odváţnom dialógu  
s drevom nadobúdajú významy a hodnoty. Jeho smútno – 
veselí harlekýni, pieroti, muzikanti, cyklisti, korčuliari, vzdu-
choplavci, odváţni priekopníci techniky a civilizácie sa nám 
sugestívne prihovárajú, aby nám odhalili iné svety a príbehy. 
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Tvorba Mateja Čuteka, absolventa Školy uţitého 
výtvarníctva J. Vydru v Bratislave, sa rozvíja v záujme o ab-
straktný maliarsky a grafický prejav. Zatiaľ, čo grafiku sú 
disciplinované a opierajú sa o prísnejšiu geometrickú skladbu, 
v maľbe je autor nespútanejší, energetickejší a expresívny. 
Výrazným inšpiratívnym prvkom je hudba, ktorej sa Matej 
Čutek venuje aj aktívne. Vo svojich disharmóniách, v emotív-
nom vyjadrení pocitov autorovi konvenuje hudba naviac, aby  
prostredníctvom nej do maliarskych diel zhmotnil svoje 
videnie a cítenie vonkajšieho, ale najmä výsostne subjek-
tívneho sveta, čím odzrkadľuje jeho hľadanie formulovať 
vlastnú autentickú víziu. 

Vlastné poznámky 
 
Počas mesiaca júla 2009 Galéria M. A. Bazovského v Tren-

číne sprístupnila vo svojich priestoroch popri výstave Boţeny 
Augustínovej a Juraja a Mateja Čutekových aj výstavu tri-
nástich regionálnych umelcov, ktorí sa v Trenčíne narodili, 
alebo v Trenčíne umelecky tvorili. Výberu umeleckých diel sa 
zhostila PhDr. Alena Hejlová, ktorá pri tejto príleţitosti 
pripravila aj malé kniţné vydanie s Curriculum vitae vysta-
vujúcich umelcov, pretoţe časť z nich bolo verejnosti nezná-
mych.  

Teraz si v krátkosti priblíţime ţivot a tvorbu jednotlivých 
umelcov. Štefan Straka patril medzi výrazné osobnosti tren-
čianskeho maliarstva po prvej svetovej vojne. Je rodákom 
z Trenčianskej Teplej. Úcta ku klasickým hodnotám maliar-
stva, predovšetkým Rembrandta u neho vyvolala štúdium na 
Akadémii umenia v Budapešti, neskôr na Vysokej škole 
umelecko-priemyselnej a na Akadémii výtvarných umení 
v Prahe a študijne pobudol aj v Paríţi. Jeho ťaţiskom bola 
portrétna a figurálny tvorba. S obľubou maľoval jednoduchých 
ľudí v ľudových krojoch. Josef Holoubek, rodák z Plotište 
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nad Labem absolvoval maliarsku prípravu K. Reisnera 
a špeciálnu krajinársku školu Františka Vavřiny v Prahe. Do 
Trenčína sa dostal náhodou, keď prišiel k priateľovi na náv-
števu. Mocná skala a na nej slávny hrad sa stali jeho trvalou 
inšpiráciou aţ do konca ţivota. Zachytával mesto v panora-
matických pohľadoch v neopakovateľných zákutiach a roman-
tických uličkách. Jeho manţelkou bola známy slovenská 
fotografka poľského pôvodu Mária Urbasiowna. Theodor 
Jozef Mousson, rodák z Hogyesz v Maďarsku bol maliarom 
Zemplína. Vyštudoval učilište pre učiteľov kreslenia v Buda-
pešti a bol slobodným umelcom. Od roku 1944 aţ do svojej 
smrti ţil a tvoril v Trenčíne. Bol veľmi zručný figuralista 
a krajinár. Ladislav Zdvíhal, rodák z Trebišova, od roku 1941 
aţ do smrti 1997 sa upísal Trenčínu. S maľovaním začal aţ 
v zrelom veku po usmernení Ľudovítom Bránskym a Irenou 
Slavinskou. Jeho favorizujúcou maľbou sa stala krajinomaľba 
v jej kaţdodenných zmenách. Irena Slavinská, rodená Tren-
čianka uţ počas gymnaziálnych štúdií pod dohľadom prof. 
Muszkulaya sa rozvíjal jej talent, ktorý ukončila ukončením 
štúdia na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Výz-
namným spôsobom ovplyvnila amatérske výtvarníctvo v Tren-
číne. Zaujímala sa o svetelné problémy v obraze, vlastné ume-
leckému smeru – impresionizmu. Ján Šandora, rodák z Tren-
čianskej Teplej, pôsobil v tichom azyle kúpeľov v Tren-
čianskych Tepliciach. I napriek zdravotným problémom od 
detstva s úţasnou vôľou presvedčil o svojom talente prof. Ľ. 
Fullu a M. Galandu v Bratislave a prof. M. Švabinského v Pra-
he. Objavoval romantickú i drsnú scenériu Povaţia, Kysúc, 
Oravy, Tatier a Liptova. Nevyhýbal sa ikonografii a námetom 
z folklóru. Bedrich Hoffstädter, rodák z Trenčína, sa zapísal 
do slovenského výtvarného diania v súvislosti s Generáciou 
1909. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u prof. 
Nowaka. Po roku 1949 sa usadil v Bratislave a popri maľbe sa 
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venoval organizovaniu výtvarného ţivota. Ţánrové scény 
a výjavy z mestských ulíc, električiek, fotografických ateliérov 
zachytával v zjednodušenej expresívnej skratke. Ladislav 
Meďňanský, rodák z Beckova pochádzal zo šľachtickej rodi-
ny. Študoval v Mníchove a Paríţi. Ţil túlavým ţivotom od 
Beckova, cez Budapešť, Paríţ a Viedeň. Hmotná zabezpe-
čenosť šľachtica mu umoţnila byť vo všetkom, čo robil nezá-
vislým a samostatným. Jeho umelecká tvorba sa uskutočnila 
v troch časových rovinách. Prvé obdobie bolozamerané na 
krajinomaľbu, druhé na expresionizmus a tretie na figurálne 
a portrétne maľovanie. Hugo Gross, rodák zo Svinnej bol 
rovesníkom a priateľom Josefa Holoubka. Po štúdiách v Mní-
chove, Prahe, Dráţďanoch a Viedni sa usadil v Trenčíne. Bol 
zástancom konzervatívnych akademických názorov v doku-
mentárnej precíznosti a technickej disciplinovanosti výtvar-
ného prejavu. Bol obdivovateľom impresionizmu a pointiliz-
mu, ktorú uplatňoval vo svojich krajinomaľbách. Veľa miesta 
venoval zobrazeniu bezmenným hrdinom trenčianskej pro-
letárskej society a periférie, mestským vedutám. Dezider 
Udvary prišiel do Trenčína, aby tu absolvoval základnú vo-
jenskú sluţbu. Mesto s jeho hradom, blízka Súča a Beckov ho 
tak zaujali, ţe ten pobyt v Trenčíne si predĺţil o ďalších 
jedenásť rokov. Bol zručný portrétista. Herman Kasriel, 
rodák Trenčan patril tieţ k objavom stredoškolského profesora 
Muszkulaya. Súkromne študoval vo Viedni a vysokoškolské 
štúdium ukončil v Prahe. Jeho tradičnými maľbami boli kra-
jinka a portréty. Ľudovít Bránsky bol rodený Bošačan. Po 
absolvovaní výtvarného oddelenia Vysokej školy technickej 
v Bratislave učil na Gymnáziu v Trenčíne, podporoval rozvoj 
neprofesionálneho výtvarného prejavu v Trenčíne a okolí. Pu-
blikoval články o umení a ilustroval detské časopisy Zornička 
a Ohník. V jeho výtvarnej tvorbe dominovala krajinomaľba.  

Vlastné poznámky 
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Priestory mestskej veţe v Trenčíne po troch týţdňoch dňa   
3. júla 2009 sa stali miestom vernisáţe uţ druhej výstavy 
obrazov v tomto roku, v ktorej sa predstavila trenčianska 
rodáčka Haňa Griňo, v súčasnosti trvale bytom v Bystřici pod 
Hostýnem. 

Po privítaní hostí vernisáţe výstavy riaditeľkou Kultúrneho 
a informatívneho centra v Trenčíne Mgr. Renátou Kaščáko-
vou o výstave prehovoril kurátor výstavy Ivo Veliký. Ako 
v úvode povedal, ţe keď bol poţiadaný o úvodné slovo 
k výstave, zostal bezradný. Hľadiac na dvanásť farebných kre-
sieb zostavených do kalendára na rok 2009 pod názvom 
„Skřípky poznání“, čítajúc krátku e-mailovú správu od autor-
ky, prišli mu na myseľ slová básne Jána Kostru „Moja rodná“, 
ktorá sa stala onou barlou pri zostavení príhovoru. „Pani Hanu 
Noţičkovú, rodenú Griewahnovú, umelecky tvoriaca pod me-
nom Haňa Griňo som aţ do dnešného dňa nepoznal. Pri pred-
stavovaní sa mi pri jej priezvisku za slobodna obnovila pamäť 
na priezvisko, s ktorým som sa stretal pred pár desaťročiami 
v skupine fotografov META, keď popri Čestmírovi Harníč-
kovi, Antonovi Štubňovi a Ferovi Spáčilovi sa objavoval aj 
pán Griewahn, pracovník Konštrukty v Trenčíne. Práve jeho 
rodine, ako jedna z troch dcér sa narodila dcéra Hana, ktorá po 
stredoškolských štúdiách v Trenčíne a absolvovala Vysokú 
školu veterinárnu v Brne. No pri tejto profesii nezostala. Biely 
plášť zavesila na klinec a dvanásť rokov sa venovala pois-
ťovacím sluţbám. Po výdaji sa usadila v Bystřici pod Hos-
týnem a priviedla na svet dcéru a syna. Po dlhšom uvaţovaní 
sa vrátila k svojej záľube, k maľovaniu. Svoje maľby oz-
vláštňuje poetickými textami. Tie však neslúţia na to, aby boli 
vodítkom pre identifikáciu obrazu. Práve texty k obrazu sú 
druhou dimenziou, vyjadrením, čo kresliarka preţíva a poci-
ťuje. Od roku 2005 je na voľnej nohe a jej obrazy mohli 
návštevníci obdivovať okrem Bystřice pod Hostýne aj v Ho-
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lešovi, Kroměřiţi, Olomouci, Slavičíne, Prahe a inde, kde 
vystavovala samostatne, alebo kolektívne. V závere skon-
štatoval, ţe podobne ako Ján Kostra sa svojou básňou vracia 
do svojej rodnej dediny, tak Haňa Grino sa vracia do mesta 
svojho detstva, do jednej z trenčianskych veţí, aby vzdala hold 
mestu, aby sa podelila o krásu, ktorá vznikla pod jej rukami.“  

Vystavujúca umelkyňa Haňa Grino mala po tomto prího-
vore záverečné slovo, keď povedala, ţe „chcela usporiadať 
výstavu v Trenčíne a to sa jej podarilo v piatom roku jej 
tvorby. Je to pre mňa veľký deň.“ Parafrázovala slová básnika 
Hviezdoslava, keď povedala „Pozdravujem ťa rodný Trenčín, 
z tej duše pozdravujem ťa.“ 

Vlastné poznámky 
 

V nedeľný podvečer dňa 5. júla 2009 kostol piaristov 
v Trenčíne bol miestom nultého ročníka festivalu speváckych 
zborov Grand prix de Slovaquie 2009 s medzinárodnou 
účasťou. Pomernú slušnú účasť publika privítal predseda 

organizačného výbo-
ru festivalu PaedDr. 
Jozef Vakoš. V úvod-
nom slove konštato-
val, ţe „v posledných 
rokoch minulého sto-
ročia naše mesto 
i neďaleké Trenčian-
ske Teplice hostili 
účastníkov medziná-

rodnej súťaţe speváckych zborov Grand prix Slovakia, ktorý 
sa dostal do povedomia laickej i odbornej verejnosti Európy i 
sveta. Pre ekonomické i organizačné problémy sa festival na 
skoro desať rokov odmlčal. Súčasní organizátori – Občianske 
zdruţenie Spevácky zbor slovenských učiteľov a Domov 

vystúpenie Bradlanu z Trnavy 
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Speváckeho zboru z Trenčianskych Teplíc a Občianske zdru-
ţenie Hudobné aktivity z Trenčína sa podujali festival oţiviť 
a výsledkom sa stali dva koncerty a to v kostole sv. Františka 
Xaverského v Trenčíne a zajtrajší promenádny koncert v Tren-
čianskych Tepliciach. Festival si predsavzal vytvoriť priestor 
najmä muţským speváckym zborom, pretoţe táto kategória 
zborov býva pri or-
ganizovaní súťaţí 
a festivalov zaraďo-
vaná iba na spestre-
nie programu a ume-
lecká konfrontácia je 
prakticky nemoţná. 
Sme radi, ţe i na-
priek súčasným eko-
nomickým ťaţkos-
tiam sme sa dnes mohli stretnúť a vykúpať sa vo zvukovom 
ideály, ktorým zvuk muţského zboru nepochybne je. 
Napäto očakávame výsledok a odozvy publika na tento pokus 
a veríme, ţe tak ako bájny vták Fénix povstane na tomto 
festivale, tak aj pri iných koncertoch muţských speváckych 
zborov nájde aj patričnú odozvu v publiku.“ 

V úvode festivalo-
vého koncertu vys-
túpili Bradlan z Tr-
navy a Spevácky 
zbor slovenských 
učiteľov piesňou 
„...kto tej piesni cestu 
kliesni, sláva mu!“ za 
dirigovania Hany 
Borbélyovej a potom 

patrili vystúpenia jednotlivým zúčastneným speváckym zbo-

vystúpenie Moravanu z Brna 
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rom. Prvý festivalový koncert patril muţskému speváckemu 
zboru Bradlan z Trnavy, ktorý v súčasnej dobe pracuje pod 
vedením jeho dirigentky študentky Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici Hany Borbélyovej zaspieval sedem skladieb. 
Druhé vystúpenie patrilo Akademickému pěveckému sdruţení 
Moravan z Brna s veľmi ambiciozným mladým dirigentom 
Mgr. Art Tomášom Ibrmayerom, PhD., drţiteľ význam-
ných ocenení ako zbormajster, organista a skladateľ. Vystú-
penie speváckeho zboru Moravan zanechalo veľmi dobrý 
dojem u poslucháčov, najmä záverečná skladba Pavla Kříţ-
kovského „Kantáta ku sv. Cyrilu a Metodějovi“ za organového 
sprievodu  doc. Jána Krála. Záver koncertu patril národnému, 
reprezentačnému muţskému učiteľskému Speváckemu zboru 
slovenských učiteľov, ktorý opäť zavítal do svojho rodného 
mesta, v ktorom vznikol v marci 1921 v Trenčíne za diri-
govania doc. Štefan Sedlického. V šiestich skladbách spe-
vácky zbor potvrdil svoju kvalitu vo výkonoch všetkých spe-
vákov, osobitne tenoristov a baritonistov. Páčilo sa baritonové 
sólo Ladislava Sabolčáka v Litániách od Lukáša Borzíka, 
v ktorom vyrastá dôstojný nasledovník Alexeja Juríčka.  

Na záver koncertu PaedDr. Jozef Vakoš poďakoval správ-
covi kostola piaristov, všetkým účinkujúcim, organizátorom, 
ktorí sa zaslúţili priebeh celého festivalu a všetkým poslu-
cháčom za ocenenie potleskom všetkým spevákom.  

Vlastné poznámky 
 
Svoje šesťdesiate narodeniny oslavoval v sobotu 8. júla 

2009 na Trenčianskom hrade český herec Bolek Polívka. 
Valašský kráľ a slnečné počasie prilákalo na hrad mnoţstvo 
ľudí. Pred zaplnením amfiteátrom na dolnom nádvorí zabávali 
divákov členovia vlády Valašského kráľovstva a ich hostia. 
Na hrade pripravili pre Trenčanov zaujímavú klaunskú módnu 
prehliadku. „Je to zaujímavé obrazové predstavenie. Vyskúšali 
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sme si to uţ v Olšanoch na skutočnom móle, a tu si to 
zopakujeme aj s vzácnymi slovenskými hosťami,“ povedal 
Bolek Polívka. 

Súčasťou osláv bolo aj pokrstenie novej hercovej knihy 
Divadlo, ktorú na záver 
predstavenia pokrstili 
šampanským valašský 
kráľ Bolek Polívka, pa-
latín povaţského kráľov-
stva Bohumil Hanzel a 
trenčiansky ţupan 
MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH. Vydanie druhej 
hercovej knihy bola zá-

roveň aj špeciálnym darčekom k narodeninám. „Je to krásna 
kniha, fotografie sú krásne, je to krásny darček,“ povedal 
Bolek Polívka. Šesťdesiatka pre herca znamená to, ţe za desať 
rokov bude mať sedemdesiat a pred desiatimi rokmi mal 
päťdesiat. „To sú dva problémy, ktoré s tím súvisia,“ povedal 
Bolek Polívka. 

Narodeniny oslavoval uţ minulý týţdeň, keď od svojej 
manţelky a prvej dá-
my valašského kráľov-
stva dostal štvordňovú 
oslavu. „A to, ţe sme 
tu, na Trenčianskom 
hrade, spolu celá ro-
dina, to tieţ beriem 
ako darček,“ povedala 
Marcela Černá. Na 
Trenčiansky hrad priš-
li spolu s kráľom aj 

derniér vlády Pavel Zedníček, ktorý je nositeľom „podprsen-
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kového řádu“ a „pérem valaškého království“ a dvorný šašo 
Jiří Stivín. „Sme radi, ţe sme sa tu stretli v takom veľkom 
počte. Herec Pavel Zedníček, podľa jeho slov, dal kráľovi k  
narodeninám článok o valašskom kráľovstve v New York 
Timesale on ešte tom nevie. „Je to s ním výborné, lebo ma 
nehnevá, neotravuje a stále je usmievavý. A trestá nás tým, ţe 
musíme veľa piť, hlavne slivovicu,“ dodal Pavel Zedníček. 
Podľa Bolka Polívku nemajú v kráľovstve radi, keď sa niekto 
mračí a je protivný. „Zanesieme to do nášho protokolu, a 
všetci sa budú usmievať. Keď uţ „ něco pod zub, ale hlavně je 
tu Polívka Jan, Polívka Filip, já jsem tady. Tak kdyţ nic 
jinýho, tak aspoň polívka tady bude,“ dodáva herec. 

www.sme.sk 08.08.2009 
Pomocná evidencia 598/1/09 
 
Vo výstavnej sieni Trenčianskeho múzea bola sprístupnená 

vo štvrtok 9. júla 2009 výstava obrazov pod názvom 
Prinavrátené hodnoty. Ako povedala v úvode vernisáţe 
výstavy riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, 
ţe „na nej sa vystavuje súbor obrazov, ktoré zreštaurovalo 
Trenčianske múzeum v priebehu rokov 2006 aţ 2008. Väčšina  

obrazov sú súčasťou 
vzácnej tzv. Illéšháziov-
skej zbierky, obsahujúca 
cez dvesto obrazov, 
z ktorej časť našlo svoje 
miesto vo výstavných 
priestoroch Trenčianske-
ho hradu. Na dnešnej 
výstave je občianskej 

verejnosti sprístupnených 37 obrazov, ktoré boli zreštaurované 
za predchádzajúce tri roky. Na reštaurovaní obrazov sa 

zľava – PhDr. V. Hábl, K. Babičová, MUDr. P. Sedláček, MPH 



 410 

podieľala akademická maliarka Danka Krajčová a ďalší reš-
taurátori z Bratislavy.“  

Kurátor výstavy PhDr. Vlastimil Hábl o vystavených obra-
zoch povedal, ţe „sú to zachránené hodnoty skryté v depo-
zitoch, na ktoré sa v minulosti nedostali finančné prostriedky. 
Tieto obrazy štyridsať aţ päťdesiat rokov chátrali. Vďaka od-
bornej práci reštaurátorov dostali tieto obrazy nový vzhľad. 
Tento rok by malo byť reštaurovaných posledných dvanásť 
obrazov tejto najvýznamnejšej zbierky Trenčianskeho múzea 
a tým ich reštaurovanie by bolo ukončené. Snahou v najbliţ-
šom období bude nájsť vhodné priestory na ich trvalé sprís-
tupnenie širokej verejnosti.“  

Riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová pripo-
menula, ţe „kaţdým rokom, 
vďaka pochopeniu zriaďova-
teľa, ktorým je Trenčiansky sa-
mosprávny kraj, Trenčianske 
múzeum umoţnilo zreštaurovať 
obrazy pribliţne v hodnote jed-
ného milióna Sk. Tieto peniaze 
určite nie sú stratenými výdaj-
mi, pretoţe aj vďaka nim sa 
Iléšháziovská zbierka stáva 
predmetom záujmu nielen u 
nás, ale najmä v zahraničí. Pre-
kvapuje záujem odborníkov z 
Rakúska, Maďarska, Českej republiky. Smelo moţno povedať, 
ţe obrazová galéria Iléšháziovcov je významnou súčasťou 
nášho kultúrneho dedičstva a kaţdá významná výstava, ktorá 
je venovaná stredoeurópskej histórii u nás či v okolitých 
krajinách, sa bez našich obrazov nezaobíde.“  

Napríklad v minulom roku 2008 na výstave neskorej rene-
sancie v Národnej galérii v Budapešti patril portrét Ján Krušič 

NN- Mária Terézia 



 411 

zo zbierok Trenčianskeho múzea medzi najvýznamnejšie vys-
tavené diela a bola mu venovaná aj veľká odborná pozornosť. 

Pred dvoma rokmi 
Slovenská národná 
kniţnica - v spoluráci 
s rakúskymi, Maďar-
skými a slovinskými 
partnermi – zorgani-
zovala výstavu pod 
názvom „Modrá krv, 
tlačiarenská čerň“, na 
ktorej sa prezentovali 

štyri Iléšháziovské portréty a tento rok Slovenská národná 
galéria pripravuje významnú výstavu, na ktorej budú vysta-
vené ďalšie tri obrazy z Trenčianskeho múzea.  

Na vernisáţi výstavy vystúpil s príhovorom predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH, ktorý osobitne vyzdvihol Európ-
sky význam tejto Iléšháziovskej zbierky 
a poďakoval všetkým tým, ktorí sa 
podieľali na jej zreštaurovaní. Zároveň 
pripomenul, ţe výstavou si pripomíname 
aj prvého predstaviteľa významného rodu na Trenčianskom 
hrade - Štefana Ilešháziho 1., ktorý získal hrad do zálohy v 
roku 1594 a v roku 1600 ho kúpil. Odvtedy bol hrad a tren-
čianske panstvo v drţbe Iléšháziovcov aţ do roku 1835. Štefan 
Iléšházi 1. zomrel pred 400 rokmi, v auguste 1609 ako bohatý 
a váţený muţ a prvý protestantský palatín v dejinách Uhor-
ska.“ Okrem toho pripomenul, ţe „Trenčiansky samosprávny 
kraj pripravuje vydanie publikácie, venovanej práve Iléšhá-
ziovskej zbierke obrazov a rodu, ktorý zohral významnú úlohu 
v dejinách nášho regiónu. Čitatelia uvidia celú obrazovú zbier-
ku pribliţne 200 obrazov. V textovej časti bude veľa nových 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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údajov a historických súvislostí, ktoré sa odborným pracov-
níkom múzea podarilo v posledných rokoch zhromaţdiť. Ne-
moţno neopomenúť aj pokračovanie vo výskume ďalších 
priestorov Trenčianskeho hradu, ako sú kasárne a vytvárať tak 
ďalšie vhodné priestory napríklad na výstavu takýchto pre-
krásnych a hodnotných obrazov.“ Na záver svojho vystúpenia 
poďakoval vedeniu Trenčianskeho múzea a reštaurátorom, ţe 
sa Trenčín môţe pýšiť niečím výnimočným. 

Vlastné poznámky 
 
V sobotu 18. júla 2009 popoludní sa v areáli starobylého 

kláštora na Skalku uskutočnila vernisáţ diel 2. ročníka medzi-
národného výtvarno-
literárneho sympózia 
Ora Et Ars – Skal-
ka 2009. Na podujatí 
vystúpili spevácky 
zbor Adoremus, 
Spevácka skupina 
Jahoda z  Hroznovej 
Lhoty, Daniel  He-
vier, trenčianski bu-

beníci, trubkár  Matúš Zechel, ako aj herci Stanislav Štepka 
a Mojmír Caban z Radošinského naivného divadla. Cieľom 
projektu medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora  
Et Ars bolo prostredníctvom umenia propagovať starobylé 
pútnické miesto Skalka pri Trenčíne a uctiť si patróna Európy 
sv. Benedikta i jeho nasledovníkov – patrónov Nitrianskej die-
cézy sv. Andreja - Svorada a Beňadika. Areál Malej a Veľkej 
Skalky, okolitá krajina i samotný Trenčín ponúkajú jedinečný 
priestor na individuálnu kreativitu sochárov, maliarov a spiso-
vateľov a na vzájomné spoznávanie sa prostredníctvom  ume-
leckej tvorby. Organizátori podujatia sa zhodli, ţe sa toto 
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multiţánrové podujatie svojím umeleckým prínosom a origi-
nalitou konceptu sa začleňuje do kontextu súčasných ume-
leckých tendencií na Slovensku i v Európe. Hlavným organi-
zátorom 2. ročníka medzinárodného sympózia Ora Et Ars – 
Skalka 2009 bolo Mesto Trenčín v spolupráci s Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Farským úradom v Skalke nad Vá-
hom. Záujemcovia si mohli prezrieť vystavované diela aj 
v Mestskej galérii na Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne. Na 
záver treba uviesť účastníkov tohto výtvarno – literárneho 
sympózia : 

a) výtvarníci : 
- Eugeniusz Molski z Tarnowa, 
- Adam Faglio z Tarnowa, 
- Antonín Mach z Uherského Hradišťa, 
- František Pavlica z Uherského Hradišťa, 
- Mihály Szeverényi z Bekéskej Csaby 
- Brigita Róderová z Trenčína, 
- Stanislav Lubina 

z Nemšovej, 
- Milan Malček 

z Detvy, 
- Jozef Vydrnák 

z Dubnice nad 
Váhom 

b) literáti : 
- Rudolf Dobiáš z Trenčína, 
- Stanislav Lubina z Trenčína, 
- Elena Hidvéghyová z Bratislavy, 
- Ondrej Čiliak z Prievidze, 
- Ján Maršálek zo Svinnej. 

www.trencin.sk 24.07.2009 
Pomocná evidencia 507/1/09 
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Najväčší slovenský multiţánrový festival Baţant - Pohoda 
v Trenčíne otvoril svoje brány, po prvý raz uţ vo štvrtok 16. 
júla 2009. Festival konajúci sa na trenčianskom vojenskom 
letisku navštívilo v prvý deň vyše desať tisíc ľudí. Pohodu 
otvorila a divákov rozprúdila britská tanečná kapela Basement 

Jaxx, ktorá v Trenčíne 
hrala aj pred dvoma 
rokmi. Do areálu letis-
ka aj po polnoci stále 
prichádzali ľudia 
a priestor postupne sa 
zapĺňal. Organizátori 
predpokladali, ţe fes-
tival moţno prekoná 
rekordnú účasť z mi-
nulého roka, pretoţe 

tento rok bol zaznamenaný väčší záujem o lístky v predpre-
daji. Vlani prišlo na Baţant - Pohodu vyše tridsaťtisíc ľudí. 
Cena lístka na miesto bola 65 eur. „Neviem či aj letisko ne-
bude za chviľu primalé,“ povedala Zuzana študentka zo 
Ţiliny, ktorú nadchlo úvodné vystúpenie „Basement Jaxx“. 
Zároveň dodala, ţe „nečakala som tu hneď vo štvrtok toľko 
ľudí, atmosféra bola super. Briti boli výborní, robili šou, tan-
covali, kaţdú pieseň mali iné kostýmy.“   

Pohoda sa stala top festivalom na Slovensku pre kvalitu or-
ganizácie, na tuzemské pomery komfortné sluţby a „poho-
dovú“ atmosféru. Festival je dieťaťom bývalého speváka le-
gendárnej trenčianskej kapely „Bez ladu a skladu“ Michala 
Kaščáka. Pohoda postavila svoj program na dovoze kvalitnej 
hudby z celého sveta, ktorá nemusí byť väčšine Slovákov 
známa. Jej trinásty ročník priniesol viac ako 130 účinkujúcich. 
Na festivale ani tento rok nechýbali diskusie, tanečné work-začiatok festivalu sa niesol v pohode 
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shopy, adrenalínové športy, detský park či Baţant Kine-
matograf. 

Prvé dva dni prebiehali podľa stanoveného plánu, dokonca 
aj počasie festi-
valu prialo. Na 
tretí deň prišlo 
varovanie v po-
dobe zdvihnu-
tého prsta Slo-
venského hy-
drometeorolo-
gického ústavu 
v Bratislave vy-
hlásením druhého stupňa varovania pre celé územie Sloven-
ska, ţe cez Slovensko bude prechádzať tlakové rozhranie 
spojené s silnými búrkami, krúpobitím a búrlivým vetrom. 
Dopoludnie tomuto varovaniu nenasvedčovalo, pretoţe bolo 
príjemné teplo, no skrátka pohoda. No poobede sa začali po-
maly zhlukovať mračná a k 15,00 h, čo bolo vidieť na oblohe, 
ţe ich farba sa postupne menila do dokonalej šedivosti so 

skutočnou hrozbou prí-
chodu niečoho nevída-
ného. Pribliţne o 16,00 h 
to prišlo. Festivalový 
areál zasiahla prietrţ 
mračien, silný vietor 
zničil krytinu dvoch 
kupolových stanov, 
vzdušný vír podfúkol 
strešný plášť tanečnej  
O2 arény, do ktorej sa 

prišla skryť pred nečasom časť návštevníkov a tá sa zrútila aj 
s niekoľkými stojkami. Na mieste nešťastia okamţite zasa-

vietor podfúkol stan a všetko to spadlo na skrytých ľudí 

všetci pomáhali zraneným 
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hovali záchranári, hasiči aj polícia. Na mieste zomrel 29 – 
ročný Martin Kašák z Piešťan, traja návštevníci boli ťaţko 
zranení (úrazy hlavy) v komatóznom stave, hospitalizovaných 
bolo 40 návštevníkov s stredne a ľahkými poraneniami a 52 
ľudí bolo ambulatne ošetrených. Vzhľadom váţnosť zdravot-
ného stavu dvoch ťaţko zranených, boli títo prevezení sa-
nitkami na špecializované pracoviská do Martina a Ţiliny. 
Keďţe tretiu ťaţko zranenú pacientku sa takto transportovať 
nedalo, bola ponechaná na oddelení ARO Fakultnej nemoc-
nice v Trenčíne a na druhý deň dopoludnia, keď sa počasie 
umúdrilo, bola leteckou záchrannou sluţbou ťaţko zranená pa-
cientka prevezená do Martina. Keďţe zdravotníci (40 zdra-
votníkov, 4 lekári  a šesť sanitiek) mali svoje stanovisko len 
150 metrov od miesta a okamţite zasahovali. V priebehu 
ďalších minút prišli aj sanitky z trenčian-
skej nemocnice. Na oše- trovaní zranených 
sa podieľali aj zdravot- nícke zariadenia 
v Trenčianskom kraji, keď v Povaţskej 
Bystrici boli ošetrovaní siedmi ľahko zrane-
ní a jeden ťaţko zranený, V Bojniciach oše-
trovali sedem ťaţko zra- nených a jedného 
ľahko zraneného, v Pieš- ťanoch jedného 
ťaţko zraneného a jedné- ho ľahko zranené-
ho, v Topolčanoch a rov- nako aj v Myjave 
ošetrili tri ľahké zranenia. 

Za daného stavu organizátor festivalu Michal Kaščák festi-
val zrušil a začalo sa s evakuáciou. Mesto Trenčín v spolu-
práci s SAD Trenčín okamţite poskytlo autobusy, ktoré zabez-
pečili kývadlovú dopravu na ţelezničnú stanicu a k športovej 
hale, kde bolo zriadené krízové centrum pre tých, ktorí nemo-
hli odísť ihneď domov. V športovej hale čakali na premrz-
nutých a mokrých účastníkov festivalu deky a čaj. K dispozícii 
boli sprchy aj toalety. Problém s odchodom mali vodiči zapar-

obeť Pohody Martin Kašák 
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kovaných osobných motorových vozidiel, ktorí sa z letiskovej 
plochy nemohli dostať. Najprv sa musela dať prednosť sa-
nitkám, potom au-
tobusom a napokon 
osobným vozidlám. 
Veď, keď je na jed-
nom mieste naaku-
mulovaných viac 
desiatok tisíc ľudí, 
všetci naraz odísť 
nemohli. Pre niek-
torých to trvalo aj 
štyri hodiny. 

Stanové mestečko Pohody na letisku v nedeľné ráno vyze-
ralo ako bojisko po bitke. Desiatky opustených a zničených 
stanov, rozfúkané odpadky, plastové fľaše igelitové vrecia, 
mobilné telefóny, kľúče, osobné doklady a podobne.  

Policajný vyšetrovateľ začal v súvislosti s nešťastím trestné 
stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. 

Po odvolaní krízovej situácie Mesto Trenčín a primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler vydali toto vyhlásenie :  

Hlavným cieľom 
krízového štábu 
bolo : 

- koordinovať 
dopravu osôb, 
ktoré nemali k 
dispozícii iný 
dopravný pros-
triedok na ţe-
lezničnú stani-

cu a do športovej haly; 
časť účastníkov festivalu bolo dočasne ubytovaných v  priestoroch športovej haly 
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- postihnutým osobám poskytnúť teplé priestory, čaj, 
polievku a vojenské spacie vaky; 

- poskytnúť lekársku pomoc, ktorú zabezpečoval prítomný 
lekár - dobrovoľník, neskôr rozšírenú o členov krízového 
intervenčného tímu  Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 
republiky, ktorí zabezpečovali sluţbu aj v nočných 
hodinách. 
Priestory mestskej športovej haly v tomto čase vyuţilo viac 

ako 500 účastníkov festivalu Pohoda, viac ako tri stovky z 
nich zostali v priestoroch športovej haly do ranných hodín. 
Priebeţne získavali informácie o odchode spojov do svojich 
domovov. Vydaných bolo viac ako 1.200 porcií teplého jedla, 
90 spacích vakov. K dispozícii boli  sprchy s teplou vodou 
a toalety. 

Mesto Trenčín a primátor Ing. Branislav Celler osobne po-
ďakoval jednotlivcom, ktorí neváhali a pomáhali koordinovať 
situáciu vo vytvorenom krízovom centre v mestskej športovej 
hale : 
- Miroslavovi Ságovi – prevádzkovateľovi Mestskej športo-

vej haly a všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali organi-
zovať situáciu v športovej hale; 

- Spoločnosti SAD Trenčín a jej konateľovi Georgeovi Tra-
belssiemu za promptnú koordináciu dočasne evakuovaných 
osôb vozidlami MHD; 

- Martinovi Barčákovi s manţelkou, Branislavovi Zubri-
čaňákovi, prevádzkam Cinema Movies Club a Grand 
Restaurant Bašta za zabezpečenie teplých nápojov a jedla; 

- JUDr. Zdenkovi Hilčíkovi a Ozbrojeným silám Sloven-
skej republiky za zapoţičanie spacích vakov; 

- MUDr.  Jozefovi Zavřelovi za účasť a lekársku podporu; 
- členom krízového intervenčného tímu Ministerstva zdra-

votníctva Slovenskej republiky za neustálu pomoc aj v 
nočných hodinách; 
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- príslušníkom Mestskej polície za pomoc pri koordinácii 
dopravnej situácie, organizácie dočasnej evakuácie a zabez-
pečenia situácie v mestskej športovej hale;  

- Spoločnosti Marius Pedersen,  a.s., za následné  upratanie 
haly a okolitých priestorov; 
www.sme.sk 17.07.2009  
Pomocná evidencia 508/1/09, 509/1/09, 510/1/09, 511-
521/1/09,    

 
Pribliţne dvesto mladých ľudí sa v 

pondelok 20. júla 2009 večer po       
21,00 h stretlo pri Morovom stĺpe na 
trenčianskom Mierovom námestí. 
Prišli si uctiť pamiatku obete a pre-
javiť spoluúčasť so zranenými účast-

níkmi festivalu Pohoda. Informácia o neoficiálnom stretnutí sa 
od rána šírila prostredníctvom známeho internetového portálu 
Facebook. Ľudia tu zapálili sviečky a pamiatku mladého 
muţa, ktorý prišiel o ţivot pri nešťastí na festivale, si uctili 
minútou ticha.  

www.sme.sk 21.07.2009 
 
V pondelok 27. júla 2009 predpoludním na Mierovom ná-

mestí v Trenčíne 
pribudlo pieskové 
kolbište, stánky re-
meselníkov i dreve-
ný kolotoč na ručný 
pohon, aby sa 
všetko pripravilo na 
Trenčianske histo-
rické slávnosti. 
V podvečer o 19,00 
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h slávnostnými fanfárami to všetko vypuklo, keď na kočoch 
ťahaných koňmi priviezli hosťov najvzácnejších a to predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 
MPH a viceprimátora Mesta Trenčín Tomáša Vaňu. Tren-
čianske historické slávnosti boli otvorené krátkym progra-
mom, v ktorom sa predstavili Musica Poetica a tanečníci zo 
skupiny historického šermu Wagus z Trenčína. Zásadný obrat 
v programe podujatia nastal aţ príchodom pána Váhu a Tatier 
Matúša Čáka, ktorý 
garantoval pred miest-
nymi funkcionármi re-
gulérnosť rytierskeho 
turnaja na koňoch, 
alebo bez nich, aţ po-
tom prítomní funk-
cionári odovzdali os-
vedčenie o poriadaní 
rytierskeho turnaja ry-
tierovi Tankred de 
Bensacon. Po predsta-
vení ostatných rytierov 
prijal Matúš Čák osob-
ný dar rytiera Tankred de Bensacon, ktorým boli dva dravé 
myšiaky. Tie sa predtým so svojimi cvičiteľkami postarali 
o malé schow, keď ich prelety Mierovým námestím vystrašili 
všetkých spiacich holubov a vrabcov. Konečnú bodku za 
slávnostným otvorením Trenčianskych historických slávností 
dal dupľovaný výstrel z dela, (druhý na ţelanie divákov) 
a pozvánka organizátorov na ďalšie dni pre milovníkov ry-
tierskych súbojov na koňoch, súbojov šermiarov, vystúpe-
niami sokoliarov  a ohnivou schow na koňoch. Počas ďalších 
štyroch dní tohto posledného júlového týţdňa pripravili orga-
nizátori podujatia, v ktorých pre zábavu divákov vystupovali 
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sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice, Záhorácky 
divadelno-šermiarsky spolok Ctibor, rytieri zo spolku Hono-
ris, šermiari z Uherského Ostrohu Memento Mori, orientálne 
tanečníčky súboru Dţamal a skupina historického šermu Wa-
gus z Trenčína, ktorá predviedla ohnivú schow. 

Cez víkend, teda v sobotu a v nedeľu, sa hlavné dianie pres-
ťahovalo na Trenčiansky hrad, kde pokračovali Trenčiansky-
mi hradnými slávnosťami. Dopoludnia patrilo vystúpeniam 
šermiarov, tanečníkov, ţonglérov, sokoliarov a divadiel a bolo 
určené predovšetkým deťom. Hlavne sobota podvečer bola 
z hľadiska návštevníkov veľmi zaujímavá, pretoţe  súčasťou 
programu bolo vyhlásenie výsledkov súťaţe „Sedem divov 
Trenčianskeho sa-
mosprávneho kra-
ja“ a bohatý gala-
program, v ktorom 
vystúpila spoločnosť 
veselých šermiarov 
z Banskej Bystrice 
„Casanova“, šer-
miari z Uherského 
Ostrohu „Memento 
Mori“, sokoliari sv. Bavona z Banskej Štiavnice, Záhorácky 
divadelno-šermiarsky spolok Ctibor, Kompánia Trnavských 
ţoldnierov, Miro Kasprzik, šermiari Racasso zo Zvolena, 
šermiari Merlet z Prahy, orientálne tanečnice, súbor Histo-
rika s ohnivou schow. Sobotňajší večerný program ukončil 
bohatý ohňostroj. Súčasťou programu určeného deťom bola 
jazda na ţivých koňoch, alebo na somárikovi, prehliadka 
dravých vtákov, umelecká činnosť reme-selníkov ako i predaj 
výsledkov ich zručnej práce v stánkoch.  

Vlastné poznámky 



 422 

Jedinečná replika starogréckej bojovej lode, ktorej domo-
vom sa uţ o niekoľko týţdňov stane rieka Váh v trenčianskom 
prístavisku, absolvovala v piatok 31. júla svoju prvú 250-kilo-
metrovú púť. Nie však na vode, ale na korbe kamióna, ktorý ju 
priamo z dielne v českom Přerove previezol na Oravskú prie-
hradu. Unikátne plavidlo, ktoré nemá obdoby v celom svete, 

tu čakalo nielen 
prvé oficiálne 
spustenie na vodu 
a krst, ale aj pres-
kúšanie inšpektor-
mi zo štátnej pla-
vebnej správy. 
Myšlienka posta-
viť funkčnú napo-
dobeninu lode, aká 
brázdila rieky 

a moria pred viac ako 2.500 rokmi, sa zrodila v hlavách nad-
šencov histórie Jaroslava Matejku a  Pavla Vozárika a jeho 
syna Petra z trenčianskeho zdruţenia Bludní rytieri. „Naše 
zdruţenie v spolupráci s ateliérom P2Pottery začalo nad pro-
jektom, ktorý sme nazvali Cesta riekou Eridanos, uvaţovať 
pred dvoma rokmi. Hoci sa špecializujem na oţivenie histórie 
15. storočia, rozhodli sme sa ukázať aj niečo z dávnejšej 
histórie, z antiky. Keďţe u nás je z tohto obdobia známa 
obchodná tzv. Jantárová cesta, zvolili sme starogrécku veslicu. 
Tá nesie znak nielen námorníctva a obchodovania, ale je aj 
spojnicou pre celú Európu. Je známe, ţe Iáson a Argonauti sa 
pri úteku z Kolchidy, kde ukoristili zlaté rúno, plavili po 
Dunaji a neskôr po rieke zvanej Eridanos. Dodnes sa však 
nevie, kde sa presne nachádzala. Na jej brehoch sa však vraj 
nachádzal jantár, takţe mohlo ísť aj o známu Jantárovú cestu, 
ktorá prechádzala cez naše územie,“  spomína na zrod projektu 

transport sa zastavil na bývalej Colnici v Starom Hrozenkove 
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Jaroslav Matejka. Repliku lode si dalo zdruţenie postaviť 
v moravskom Přerove v dielni Radima Zapletala, ktorý vyt-
voril uţ tri desiatky replík lodí pre zahraničných filmárov. 
Diváci ich mohli vidieť vo filmoch Tristan a Izidora či leto-
pisy Narnie. „Naša loď je dlhá 17 metrov, široká 3,2 metra 
a váţi spolu so 40 metrami štvorcovými plachty niečo cez              
7 ton. Jej výroba trvala tri mesiace a spotrebovalo sa na ňu asi 
desať kubíkov dreva. Rovnako ako antickí stavitelia, aj my 
sme pouţili ľahké druhy dreva – smrek, borovicu a smre-
kovec. Ako predloha nám slúţili prevaţne antické stre-
domorské rytiny, ale aj rôzne kresby na antickej keramike,“ 
vysvetlil Jaroslav Matejka. Jediné, čo tvorcovia tohto jedi-
nečného projektu ešte taja, je pomenovanie lode. „Poviem 
zatiaľ len, ţe je to ţenské meno z gréckej mytológie, ktoré 
súvisí s týmto obdobím. Jej meno prezradíme aţ pri krste a pr-
vom spustení na vodu a to bude 8. augusta 2009 na Oravskej 
priehrade,“ prezradil Jaroslav Matejka. Na Oravskej priehrade 
historické plavidlo preskúšajú inšpektori zo štátnej plavebnej 
správy. Po odobrených plaveckých skúškach loď bude kotviť 
v trenčianskom prístavisku, predo-
všetkým ako múzeum na vode. „Na 
lodi budú vystavené rôzne dobové 
predmety, napríklad keramika či 
zbrane. Keďţe loď je funkčná, 
chceme organizovať pre záujemcov 
aj dobrodruţné plavby. Na loď sa 
zmestí 25 - členná posádka. Z toho 
však bude, rovnako ako v obdo-
bí antiky 20 veslárov. Tí sa však ešte 
musia riadne zaškoliť,“ zdôrazňuje 
Matejka, ktorý nevylučuje, ţe sa 
Bludní rytieri so svojím dielom raz v popredí Jaroslav Matejka, za ním sedí  Peter Vozárik 
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vydajú na Stredozemné more po stopách bájnych Argo-
nautov.    

www.trencin.sk 01.08.2009  
Pomocná evidencia 580/1/09  

 

Trenčiansky samosprávny kraj v apríli tohto roka vyhlásil 
vzdelávaciu, osvetovú a propagačnú súťaţ Sedem divov 
Trenčianskeho samosprávneho kraja s cieľom podrobnejšie 
oboznámiť verejnosť s najzaujímavejšími dielami ľudských 
rúk a umu na území Trenčianskeho samosprávneho kraja, a 
tým aj podporiť cestovný ruch v regióne. Súťaţ sa konala 

v spolupráci s odbornými in-
štitúciami a osobnosťami 
v kraji. Od vyhlásenia súťa-
ţe Trenčiansky samospráv-
ny kraj postupne na strán-
kach novín v sieti MY, ale aj 
na internetovej stránke 
www.tsk.sk predstavil 21 

nominovaných divov, pričom tri z nich navrhli čitatelia regio-
nálnych novín v sieti MY. Samotné hlasovanie prostred-
níctvom hlasovacích kupónov v uvedených týţdenníkoch, ako 
aj na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja 
trvalo od 22. júna  aţ do 21. júla 2009. Podľa štatútu súťaţe 
mohli občania označiť maximálne sedem nominácií. O koneč-
nom poradí napokon rozhodlo 4.349 hlasujúcich. Samotné 
výsledky potvrdzujú, ţe Trenčiansky kraj právom nazývame 
krajom hradov a zámkov. Za najväčšie divy povaţujú naši 
občania práve takéto pamiatky.  

Súťaţiaci, ktorí určovali poradie toho „naj“, čo v kraji má-
me, mali moţnosť získať atraktívne ceny. Víťazov orga-
nizátori vyţrebovali v pondelok 27. júla 2009, vyhlásili na 
slávnostnom akte dňa 1. augusta 2009 na Trenčianskom hrade. 
Súťaţ Sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja sláv-

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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nostne vyhodnotil a výsledky vyhlásil predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH počas 
16. ročníka Trenčianskych hradných slávností dňa 1. au-
gusta 2009 na Trenčianskom hrade. Vo svojom príhovore 
okrem iného konštatoval, ţe „súťaţ niesla heslo „Poznaj 
a chráň“. V našom kraji je nesmierne bohatstvo architek-
tonické, bohatstvo historické, bohatstvo osobností, bohatstvo 
lesov a prírody, bohatstvo termálnych prameňov a podobne. 
Súťaţou sme chceli prispieť k poznaniu všetkých tých, ktorí 
v kraji ţijú, alebo do neho na návštevu prídu a tým odštartovať 
ďalšiu sadu činností v turizme.“ Na záver svojho vystúpenia 
poďakoval všetkým, ktorí hlasovali, ktorí prišli na Tren-
čiansky hrad a podporili súťaţ.  

Po tomto príhovore potom uţ prišlo slávnostné vyhlásenie 
Siedmich divov Trenčianskeho kraja 
a správcovia ocenených siedmich pa-
miatok prevzali z rúk predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH pamät-
nú listinu.  

Prvenstvo a prívlastok najväčší div Trenčianskeho 
samosprávneho kraja získal Bojnický zámok s 2.403 hlasmi 
a ocenenie prevzal riaditeľ Bojníckeho múzea Mgr. Ján 
Papco, 

2. miesto získal s 2.163 hlasmi 
Trenčiansky hrad a ocenenie 
prevzal riaditeľka Trenčianskeho 
múzea Katarína Babičová, 

3. miesto s počtom 1.578 hlasov zís-
kal hrad Beckov a ocenenie prevzal 
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starosta obce Beckov Karol Pavlovič. 
4. miesto s počtom 1.375 hlasov zís-

kala Mohyla generála M. R. Šte-
fánika na Bradle a ocenenie prev-
zala primátorka mesta Brezová pod 
Bradlom JUDr. Anna Danková, 

 

5. miesto s počtom 1.249 hlasov zís-
kal hrad Čachtice a ocenenie prev-
zala starostka obce Čachtice Anna 
Ištóková, 

 

6. miesto s počtom 1160 hlasov 
získal Rímsky nápis na skale 
Trenčianskeho hradu a oce-
nenie prevzala riaditeľka Tren-
čianskeho múzea Kata- rína 
Babičová, 

 
7. miesto s počtom 1052 hlasov získal 

Povaţský hrad a ocenenie prevzal 
primátor mesta Povaţská Bystrica 
MUDr. Miroslav Adame. 
 
 
Pre zaujímavosť niţšie sú uvádzané výsledky hlasovania 

ostatných navrhnutých pamiatok : 
8. miesto Zoologická záhrada Bojnice – 1025 hlasov, 
9. miesto Kúpeľný dom Hammam, Trenčianske Teplice –  

902 hlasov, 
10. miesto Pútnické miesto v Skalke nad Váhom – 836 hla-

sov, 
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11. miesto Kaštieľ s anglickým parkom v Brodzanoch – 688 
hlasov, 

12. miesto Synagóga v Trenčíne – 624, 
13. miesto Súbor románskej architektúry Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 594 hlasov, 
14. miesto Kostol sv. Mikuláša v Dolnej Porube – 518, 
15. miesto Medzinárodný folklórny festival v Myjave – 510 

hlasov, 
16. miesto Kostol Panny Márie v Prievidzi – 464 hlasov, 
17. miesto Krohova architektúra v Novej Dubnici – 401 hla-

sov, 
18. miesto Hornonitriansky banský skanzen v Cígli – 397 

hlasov, 
19. miesto Pevnostný komplex s kostolom trinitárov v Ilave 

– 358 hlasov, 
20. miesto Súbor funkcionalistickej a konštruktivistickej 

architekútry v Partizánskom – 206 hlasov, 
21. miesto Archeologické múzeum Púchovskej kultúry – 

137 hlasov. 
Súčasťou vyhlásenia výsledkov súťaţe Sedem divov Tren-

čianskeho kraja bolo aj vyhlásenie výhercov tých, ktorí hla-
sovali v tejto súťaţi. Hlavnú cenu, ktorou bol poukaz na ví-
kendový pobyt v Bojnických kúpeľoch, vyhral Erik Morav-
čík z Trenčína. Spolu odovzdaných päťdesiat cien.  

Vlastné poznámky 
 

Výstavný priestor mestskej 
veţe dňa 7. augusta 2009 bol 
miestom vernisáţe fotografií 
člena tvorivej skupiny Méta, 
Zdruţenia výtvarníkov pri 
Trenčianskom osvetovom 
stredisku v Trenčíne a foto-

Zuzana Limová a Ing. Ján Tluka 
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skupiny Andromeda v Broumove – Bylnice v Českej repu-
blike Ing. Jána Tluku. O jeho záľube bliţšie hovorila vo 
svojom vystúpení kurátorky výstavy Zuzana Límová. Z jeho 
vystúpenia sa návštevníci vernisáţe výstavy dozvedeli, ţe tejto 
záľube sa venuje neprofesionálne od roku 1970. Zúčastnil sa 
úspešne celého radu fotografických súťaţí a kolektívnych výs-
tav. Sám usporiadal viac ako tridsať autorských výstav. V jeho 
tvorbe prevaţuje výtvarná asociatívna fotografia, najčastejšie 
z mestského prostredia. Jeho nevšedný pohľad na všedné ve-
ci, ovplyvnený poetikou surrealizmu, objavuje skrytú obrazo-
vú poéziu plnú metafor, symbolov a znakov a dáva priestor na 
hľadanie nových súvislostí a významov. Po prvotnej inšpirácii 
valašskou krajinou predstavuje jeho tvorba ako celok veľmi 
osobitý autorský pre-
jav sebaprojekcie  do 
mestskej krajiny. 
Svoje fotografie pre-
zentuje v samostat-
ných cykloch „Mesto 
v nás“ a „Krajiny ti-
cha“, ktoré sú intím-
nou obrazovou výpo-
veďou o svete okolo 
nás. Od roku 1994 autor pracuje na cykloch „Znaky 
a znamenia“ a „Hľadanie obrazu“, v ktorých postupne pre-
vláda výtvarná stránka. Na prelome tisícročia pribúdajú fa-
rebne a kompozične expresívnejšie „Sprayogramy“ a „Emai-
ly“, neskôr minimalistické Fragmenty, ale predovšetkým nový 
cyklus „Hľadanie svetla“. Súčasná tvorba je poznamenaná 
kompozičnými variáciami so svetlom. Okrem vlastnej foto-
grafickej tvorby sa venuje lektorskej a publikačnej tvorbe 
v oblasti fotografie a výtvarného umenia. 

Vlastné poznámky 
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Pribliţne 50 fotografií Františka Horečného s tematikou 
tatranskej prírody mohla vidieť trenčianska verejnosť od 7. do 
26. augusta 2009 v Kultúrnom a metodickom centre v Tren-
číne. Išlo o druhú samostatnú výstavu tohto fotografa v Tren-
číne, keď prvá sa uskutočnila minulý rok. Predtým, ale  vys-
tavoval spoločne s priateľmi. Tohtoročná výstava má názov 
Hory a krajina a tvorí ju séria fotografií, v ktorých dominuje 
krása Tatier, ale aj dôsledky kalamít a vplyv človeka na 
tatranskú prírodu. Z vystavených fotografií asi štvrtina je 
celkom nových. Nápad vystavovať fotografie s tematikou hôr 
a krajiny sa u vystavovateľa zrodil v roku 2004. Podľa 
Františka Horečného tematika vysokých hôr bola, je a vţdy 
bude veľmi príťaţlivá a preto vo verejnosti vzbudzuje záujem. 
„Dobrá fotografia dokáţe vţdy osloviť. Fotografie nie sú naj-
lepšie, ale sú prezentované s dobrým úmyslom a sú pohľadom 
na krásu prírody a hôr. Odmenou je úprimný záujem a pocity 
návštevníkov,“ priblíţil fotograf. 

www.sme.sk 09.08.2009  
 
Literatúra v Trenčíne nestagnuje, ale vďaka trinásťročnému 

pôsobeniu literárneho klubu Omega pri Verejnej kniţnici Mi-
chala Rešetku v Trenčíne sa naopak stále rozvíja. „Omegaci“, 

ako sa členovia klubu 
familiárne nazývajú, 
organizujú raz do 
mesiaca stretnutia, 
kde okrem prezen-
tácie vlastnej tvorby, 
diskutujú a získavajú 
nové nápady, inšpi-
rácie ale aj odborné 
rady. Stretávanie sa 
s ľuďmi, na rovnakej 

Jozef Vydrnák predstavil nové logo Verejne kniţnice M. Rešetku v Trenčíne 
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vlnovej dĺţke, členov v tvorbe posúva stále ďalej. Mnohí 
hovoria, ţe ak by neboli členmi klubu, písali by iba „do 
zásuvky“. 

Členovia klubu sú veľmi úspešní na literárnych súťaţiach aj 
aktívni vo vydavateľskej činnosti, veď tento rok 2009 uţ stihli 
vydať dve úspešné zbierky básní predsedu klubu Jána 
Maršálka  a Dušana Ţemberu. Sviatkom pre všetkých priaz-
nivcov literatúry a literárnej tvorby však býva tradičná, kaţ-
doročne organizovaná Literárna noc. Tento rok oslavovala 
svoju prvú päťročnicu dňa 7. augusta 2009. Podujatia na nej sa 
kaţdý rok nesú v duchu inej tematiky. Tohtoročné „noco-
vanie“, ako povedala Jana Poláková, spoluorganizátorka 
a moderátorka podujatia, sa „rozhodli sme sa venovať výt-
varnému umeniu.“ Ako sama povedala „Trenčín patril a patrí 
svojou umeleckou činnosťou k jedným z najlepších“. Hlav-
ným impulzom však bolo stretnutie s Máriou Šípkovou, man-
ţelkou výtvarníka Jána Šípku, ktorého desiate výročie úmrtia 
sme si pripomenuli tento rok. 

Jana Poláková spomenula, ţe aj v Trenčianskych novinách 
uverejňovaný pravidelný cyklus článkov s názvom Trenčín vo 
výtvarnom umení, pribliţuje tvorbu i profily profesionálnych 
i amatérskych výtvarníkov. V minulosti autorom týchto člán-
kov bol Gregor Medvecký a neskôr Rudolf Dobiáš a Marián 
Pauer. 

Hosťami tohtoročnej noci, boli ľudia s blízkym vzťahom 
k výtvarníctvu, ako napríklad Jozef Vydrnák, Rudolf Dobiáš, 
Mária Šípková, ktorá zapoţičala niektoré manţelove obrazy, 
ale i literáti ako Katarína Hudecová a Leo Kuţela.   V rámci 
cyklu „Poznávame Trenčanov“ sa konala beseda o knihe 
venovanej výtvarníkovi Jánovi Šípkovi pod názvom „Očami 
a srdcom“ od autorov Aleny Hejlovej a Lea Kuţela. Ako 
povedal Leo Kuţela, ţe „rodina Šípkovcov je jeho súčasťou uţ 
od študentských čias. Po výtvarníkovej smrti najskôr uverejnil 
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krátku spomienku v časopise Povaţie, na základe čoho ho 
Mária Šípková poprosila či by nemohol spropagovať aj jej 
básnickú tvorbu.“ Neskôr sa dohodli aj na spolupráci na knihe 
o jej manţelovi. Tvorba trvala tri roky a ako povedal Leo 
Kuţela „najkrajšie na knihe je keď uţ ju veziete z tlačiarne“. 
Prvá prezentácia knihy sa konala v obci Východná odkiaľ Ing. 
Ján Šípka pochádzal, aj keď väčšinu ţivota pôsobil v Tren-
číne. Literárna noc 
po oficiálnej časti 
pokračovala nezá-
väzným programom, 
kde bolo moţné 
recitovať, čítať svoju 
tvorbu a dokonca 
spievať i tancovať. 
Hudobné „bluesové 
gro“ tvorili Dušan 
Ţembera a Miloš 
Ţáček.  

www.sme.sk 18.8.2009  
Pomocná evidencia 618/1/09 
 
Hudobníka Duke Ellingtona netreba zvlášť predstavovať, 

lebo jeho dielo je neodmysliteľná súčasť hudobnej histórie 
ľudstva. Sám ako vynikajúci klavírista, dirigent a tvorca swin-
govej éry veľkých orchestrov, skladateľ niekoľkých stoviek 
jazzových a swingových štandartov, stal sa pojmom na všet-
kých jazzových scénach, v nahrávacích štúdiách a v repertoári 
všetkých swingových a jazzových kapiel. Organizátori ďal-
šieho ročníka Jazzu pod hradom zaradili do úvodného kon-
certu v piatok 14. augusta 2009 vo večerných hodinách na 
Mierovom námestí v Trenčíne spomienku na neho vystú-
peniami interpretov Petra Lipu a speváčky Andrei Červen-



 432 

kovej v sprievode kapiel Gitans  Blancs, Vlado Vizár Jazz  
Q a svoje vystúpenie doplnili aj o diela z repertoáru Djanga 
Reinhardta, ktorý vytvoril  zvláštny štýl hry na gitaru a tým 
aj špecifické poňatie swingu. Toto vystúpenie pod názvom 
Duke Meets Django bol pripomenutím si na týchto výz-
namných priekopníkov swingovej a jazzovej muziky a súčasne 

inšpiráciou vedú-
cou k zamysle-
niu, ako to vlast-
ne so swingom 
a jazzom bolo 
v jeho vývoji 
a ako je v sú-
časnosti. Súčasne 
treba v krátkosti 
predstaviť inte-
prétov úvodneho 

koncertu. Boli nimi Gitans Blancs, ktorých základ v prvom 
rade tvoria dvaja bravúrni gitaristi zo Zlína, Ján Janík a Ján 
Včelař. Obdivuhodná schopnosť hrať ako Django u sólovej 
gitary Jendu Jeníka a štýlový sprievod Honzu Včelařa dáva uţ 
im dvom priestor interpretovať „hot swing“ vo vrcholnej 
kvalite. Melodickú zloţku kapely posilnili o akordeonistu vý-
nimočných kvalít Vojta Szabo z Nových Zámkov. Na 
podporu rytmickej zloţky si našli dvoch ostrieľaných swin-
gárov z kategórie stálic jazzovej scény Andreja Šeba a Jana 
Babiča. Títo poslední muzikanti zostali na pódiu, keď doplnili 
trenčiansku skupinu Band Vlada Vizára. 

www. sme.sk 14.08.2009 
Pomocná evidencia 612/1/09 
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V sobotu 15. augusta 2009  Štúrovo námestie pri vodníkovi 
Valentínovi sa uskutočnili oslavy patróna kuchárov a cukrárov 
sv. Vavrinca. Toto podujatie sa konalo na Slovensku uţ po 
štvrtýkrát, ale v Trenčíne po prvý raz. Jeho začiatok otvoril 
viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo privítaním všetkých 
šéfkuchárov a cukrárov z celého Slovenska, ktorí sa prišli po-

chváliť so svojím ku-
chárskym a cukrárskym 
umením a súčasne priví-
tal všetkých Trenčanov, 
ktorí v tento prekrásny 
slnečný deň prišli ochut-
nať navarené jedlo. Pro-
gram pokračoval posvä-
tením sochy sv. Vavrinca 

evanjelickou farárkou Mgr. Jarmilou Petrulovou z Tren-
čianskych Stanko-
viec a pozvaním šéf-
kuchára Jaroslava 
Ertla z Martina, kto-
rý zastupoval Gour-
met klub. V progra-
me podujatia boli 
okrem ponúkaných 
jedál aj rôzne súťa-
ţe, ako napríklad sú-
ťaţ vo vyrezávaní do ovocia a zeleniny, v jedení knedlíčkov. 
Dokonca sa objavil aj prvý burčiak od Masaryka.  

O tom, akí sú Slováci jedáci prezradil manaţér tému ku-
chárov, zdruţených v Gourmet klube Jaroslav Ertl, keď 
povedal, ţe „Slováci národom konzervatívnym. Práve preto 
cieľom dnešnej akcie bolo ponúknuť ľuďom nové chute a dať 
im vyskúšať jedlá, ktoré beţne v reštaurácii nedostanú. Preto 

svätenie sochy sv. Vavrinca farárkou Mgr. J. Petrulovou 
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aj v tento deň mohli návštevníci ochutnať zázvorovú zemia-
kovú kašu či šafránové rizoto. Ponuku sme dopĺňali jedlami z 
králičieho, jahňacieho mäsa, nechýbali ryby, hydina. Chceme 
aj takto vzdelávať ľudí, aby si v reštaurácii nedávali stále tie 
isté jedlá, ale ak sú v ponuke novinky, aby ich vyskúšali. Po-
dľa neho však mnohé reštaurácie nejdú do rizika, aby okrem 

zauţívaných jedál ponúkali niečo 
iné. Radšej sa prispôsobujú zákaz-
níkom a varia osvedčené jedlá, ktoré 
sa minú. „U nás je to o odvahe, aby 
zaradili nové chute, nové jedlá,“ pot-
vrdil. V zahraničí sa s novým jedál-
nym lístkom robí aj odveta, prezen-
tácia noviniek rôznymi spôsobmi, 
nechýbajú fotografie jedál. Mnohé 
jedálne lístky sú, podľa neho, zle 
nafotené a to, čo dostane zákazník 
na tanieri nie je rovnaké ako na 
fotke. Slováci nie sú v gastronómii 

tak zdatní, ako ľudia v zahraničí a neţiadajú od reštaurácií 
kvalitu. 

Podujatie sa tento rok konalo po štvrtýkrát a vţdy bývalo 
v Bardejove. Dnes v Trenčíne oslavovali kuchári a cukrári 
prvý raz, hoci v zdruţení nie je ţiadny kuchár z Trenčína. 
„Trenčín nemáme zmapovaný z hľadiska ponuky stravy 
v reštauráciách,“ povedal Jaroslav Ertl na margo úrovne tren-
čianskych podnikov. 

Uţ hotové jedlá ako napríklad králičí konfit, ratatouille, 
jahňačie pečené, kačacie prsia, rôzne sladkosti ponúkali na 
námestí šestnásti kuchári z hotelov a reštaurácií z celého Slo-
venska. Jedlá uţ boli hotové, ale kuchári sa ukázali aj v akcii 
a „naţivo“, keď predviedli prípravu napríklad rýchlej rybacej 
polievky a učili správne otvárať ustrice. „Sú to všetko iné veci 
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ako dostanú ľudia v reštauráciách, zastavujú sa pri nás, pýtajú 
sa na recepty, spôsob prípravy,“ povedal šéfkuchár spoločnosti 
Metro Vojtech Artz, známy aj z pravidelného varenia v tele-
vízii. Ako dodal, medzi členmi klubu sú všetko známi kuchári 
z podnikov vyššej kvality, mnohí majú skúsenosti zo zahra-
ničia. Na takejto akcii môţu verejnosti ukázať svoje umenie 
a zručnosť. Podľa neho sa situácia v presadzovaní nových 
trendov do gastronómie uţ zmenila a napríklad sa podarilo sa 
dostať do ponuky čerstvé ryby. Zvýšil sa aj dopyt po 
jahňacom, či králičom mäse. Vracajú sa tradičné slovenské 
suroviny ako napríklad cícer. Trendom sa stáva slovenská 
kuchyňa v modernom štýle. 

Kuchárske remeslo v spoločenskom uznaní u nás ešte 
zaostáva za svetom. „V minulosti bola ísť za kuchára z núdze 
cnosť. Skončil buď niekde v závodnom stravovaní, alebo ho-
telových komplexoch. Vo svete je to opačne. Kuchárov si 
váţia. Ten, kto je dobrý a má 
meno, udáva tón. V gastro-
nómii je kuchár dominantný 
a keď vie, čo má robiť, nepo-
trebuje ţiadne odporúčanie. 
U nás je však kaţdý ku-
chár, kaţdý varí a pozná ne-
jaký recept. Stále sa niekto 
montuje do varenia a rozprá-
va ako by to malo vyzerať,“ povedal Jaroslav Ertl. Adeptom 
na kuchárov odporúča, ţe ak sa chcú presadiť, musia ovládať 
aspoň dva svetové jazyky, najlepšie angličtinu a francúzštinu 
a súčasne pokračovali v štúdiu na nejakej kuchárskej akadémii 
vo svete. „Títo absolventi sa však uţ nevrátia na Slovensko,“ 
dodal. 

www,sme.sk 22.08.2009 
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V rámci Kultúrneho 
leta na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne vys-
túpili v utorok 18. au-
gusta 2009 sa predsta-
vili dve japonské fol-
klórne skupiny z mesta 
Toyota Ryu-Oh-Ryu 
Yagura Taiko a Shi-
gou Bou-No-Te.  Di-
vákom predviedli 
ukáţky bojového umenia a japonské tance. „Skupina Ryu-Oh-
Ryu Yagura Taiko  predviedla tanec shi-shi-mai (japonský 
leví tanec). Tanec sa predvádzal za zvukov bubnov taiko a má 
zabezpečiť prosperitu a dobrú úrodu. Vystúpenie skupiny 
Shigou Bou-No-Te je späté s tradičným japonským umením 
Bou-no-te, ktoré úzko súvisí s bojovými umeniami,“ uviedla 
Zuzana Ţelinská z Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej 
republike. 

V Trenčíne vystúpili tanečné japonské skupiny v rámci 
svojho európskeho turné.  „Dnes majú predstavenie v Trenčíne 
a zajtra v Bratislave. Boli to jediné slovenské mestá, kde budú 
vystupovať,“ povedala Zuzana Ţelinská.  

www.sme.sk 18.08.2009 
Pomocná evidencia 619/1/09 
 
Novou atrakciou pre návštevníkov i obyvateľov nášho mes-

ta je vyhliadkový ďalekohľad umiestnený na hornej ochodzi 
mestskej veţe. Ponúka netradičný pohľad na hrad, mesto 
a blízke okolie. Ďalekohľad ponúka 24 násobné rozlíšenie, 
takţe záujemcovia si môţu zblízka prezrieť detaily hradu, 
prečítať nápis na erbe nad vchodom a dokonca aj nazrieť do 
hniezda dravých vtákov na hradbách. Pozornému oku náv-
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števníkov však chceme dať do pozornosti aj niekoľko zámerne 
nastraţených indícií, ktoré budú od 21. augusta 2009 do 
konca  septembra umiestnené na rôznych miestach hradu 
a budú vidi-teľné iba pomocou ďalekohľadu. Pripravil ich 
prevádzkovateľ veţe Kultúrno-informačné centrum Trenčín, 
v spolupráci so správcom Trenčianskeho hradu – Trenčian-

skym múzeom, 
ako súčasť zábav-
nej súťaţe s náz-
vom Spoznaj mes-
to, prispej a vy-
hraj. Podmienkou 
účasti je zakúpenie 
vstupenky na veţu 

s doplňovačkou 
v hodnote 1,50 eu-

ro a odovzdať kupón so správnou doplnenou odpoveďou ob-
sluhe veţe, ktorá ho zaradí do zlosovania.  Kto odpovede 
nepozná, môţe ich nájsť práve pomocou ďalekohľadu na 
zašifrovaných indíciách umiestnených na niekoľkých miestach 
na hrade. Cena za pouţitie ďalekohľadu je 0,50 euro na 5 
minút. Za celkovú cenu 1,50 – 2 euro tak získa návštevník 
nielen zábavný pohľad na hrad a dobrý pocit, ţe svojou 
troškou prispel na rozvoj cestovného ruchu v Trenčíne (pe-
niaze získané z príjmov na mestskej veţi sú pouţité v plnom 
rozsahu na jej prevádzku), ale má aj šancu na výhru - 
slávnostnú večeru pre dve osoby, ktorú do súťaţe venoval 
Hotel Tatra. Okrem nej majú účast 

níci súťaţe moţnosť vyhrať tričko alebo iný predmet podľa 
vlastného výberu z novej kolekcie suvenírov Kultúrno-
informačného centra Trenčín. 

Info Trenčín 29.08.2009 
Pomocná evidencia 655/1/09 
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Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne má od 24. au-
gusta 2009 dňa nové logo. Kniţnica je v pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Ten má podľa hovorkyne 
Mgr. Vlasty Henčelovej vo svojej pôsobnosti dvanásť kul-
túrnych zariadení, z ktorých takmer kaţdé z nich má svoje 
vlastné logo. „Je to výrazný identifikačný prvok, s ktorým pri-
chádzajú do kontaktu obchodní partneri,  návštevníci zaria-
dení, diváci kultúrnych podujatí, prípadne čitatelia našich 
kniţníc.“ Pôvodné logo Verejnej kniţnice Michala Rešetku 
v Trenčíne bolo podľa názoru jej vedenia uţ zastaralé a nemo-
derné, preto oslovili regionálneho výtvarníka Ing. Jozefa Vy-
drnáka. 

Kniţnica o zmene rozhodla v čase prípravy svojej novej 
internetovej stránky. „Staré logo sme pouţívali roky, na hla-
vičkovom papieri, na dokumentoch, na pozvánkach a podob-
ne. Chceli sme ho samozrejme dať aj na našu novú internetovú 
stránku, nebolo to však graficky moţné a tak sme zistli, ţe 
potrebujeme nové logo,“ povedala Mária Špániková z Verej-
nej kniţnice Michala Rešetku. O jeho vytvorenie bol poţia-
daný výtvarník Ing. Jozef Vydrnák, pretoţe s ním kniţnica 
dlhodobo 
spolupra-
cuje. Ľu-
dia by 
podľa nej 
nemali 
problém 
si na no-
vé logo 
zvyknúť. „Podľa nás je jednoduché, moderné a ľahko 
zapamätateľné,“ myslí si Mária Špániková.  

Výtvarník predloţil kniţnici dva návrhy a pracovníci kniţ-
nice hlasovaním rozhodli o novej verzii a k realizácii povedal 
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„Dôleţitý bol najmä nápad. V kniţnici mali určité poţiadavky 
na to, ako má logo vyzerať. Vychádzal som z toho, ţe zau-
ţívanou skratkou kniţnice je VKMR. V logu sa nakoniec 
objavil aj motív knihy, čo aj rozhodlo o jeho výbere. Dôleţité 
bolo, aby logo nevyzeralo tvrdo a ostro, aby celý dojem bol 
mäkší. Tvorba loga je vţdy hra, čím je jednoduchšie, tým je 
krajšie. A ja uznávam krédo, ţe prvý nápad je vţdy najlepší. 
Ostatné sú viac uťahane, alebo je to rekombinácia prvých 
nápadov.“ Vzhľadom na dlhoročnú spoluprácu s kniţnicou 
som im logo podaroval. „Bol to od neho v podstate sponzor-
ský dar autora. 

O novom logu uvaţuje aj Trenčianske múzeum, ktoré  pou-
ţíva logo podľa riaditeľky Kataríny Babičovej uţ skoro trid-
sať rokov. „Logo máme dávno, ale v budúcnosti by sme ho 
chceli zmeniť. Hlavne, aby bolo čítanejšie, ţivšie a moder-
nejšie. Za tu dobu pribudlo múzeu niekoľko objektov, bolo by 
dobre, keby sa v tom logo objavili.“ Nové logo by podľa nej 
mohli vymeniť do konca roka. „Máme uţ aj nejaké návrhy 
z umeleckej školy,“ dodala Katarína Babičová. 

Vlastné poznámky 
 
Objekt Kina Hviezda v Trenčíne uţ niekoľko rokov čaká na 

rekonštrukciu. Opravu si vyţaduje nielen budova, ale aj 
programová skladba jej vyuţitia. Členovia občianskeho zdru-
ţenia Kolomaţ začali iniciatívu na revitalizáciu kina Hviezda, 
ale Mesto Trenčín medzitým dalo budovu do správy Základnej 
umeleckej škole Karola Pádivého v Trenčíne dňom 1. sep-
tembra 2009. Kamil Bystrický z občianskeho zdruţenia Ko-
lomaţ k danej skutočnosti povedal, ţe zdruţenie uţ začiatkom 
júla 2009 podalo na mesto oficiálnu ţiadosť o revitalizáciu 
tohto objektu a následne ţiadosť na prezentáciu projektu pred 
mestskou radou, ale zatiaľ vyjadrenie neprišla.  
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Tým, ţe sa tento objekt odovzdal do správy Základnej ume-
leckej školy K. Pádivého v Trenčíne, tak si škola v týchto 
priestoroch v týchto priestoroch sa vytvorila triedu pre 
literárno-dramatický odbor a tanečný odbor, ktoré umeleckej 
škole doteraz chýbali. Vyučovanie v základnej umeleckej ško-
le bude prebiehať v čase od 13,00 do 19,00 hod. Pre koor-
dináciu vyuţívania priestorov kina Hviezda jednotlivými sú-
bormi sa uskutočnila porada za účasti nového správcu a Útva-
ru kulty Mestského úradu v Trenčíne. Z porady vyplynulo, ţe  
jednotlivé súbory budú môcť nacvičovať dopoludnia aj večer.  

Tým, ţe Mesto Trenčín ustanovilo za správcu objektu kina 
Hviezda Základnú 
umeleckú školu Ka-
rola Pádivého sa však 
podľa Kamila Bys-
trického nevyrieši 
problematiku budovy 
ako takej a najmä jej 
vízia do budúcnosti. 
Okrem toho sa mu 
zdá, ţe pôsobenie 
niektorých súborov 

v budove, vrátene Klubu Lúč, podľa neho bude ohrozené. 
„Nevieme, čo to bude znamenať pre nás ako pre Kolomaţ. 
Tieto dve novoty v organizácii vyuţitia budovy, t.j. činnosť 
školy a Klubu Lúč pribliţne v rovnakom čase môţu znamenať 
vznik rozporov. Máme za to, aby kino Hviezda slúţila ako 
kultúrny priestor, povedal Juraj Kocnár z občianskeho zdru-
ţenia Kolomaţ. Súčasný stav kultúrnych centier na Slovenku 
je podľa Kamila Bystrického vo všeobecnosti nelichotivý. 
Ponúkajú sluţby v oblasti kultúry pre široké spektrum ob-
čanov, napriek tomu kultúrne priestory skôr zanikajú ako 
vznikajú. Tento trend sa objavuje aj v Trenčíne. Celý projekt 
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revitalizácie Kina Hviezda by mal byť rozdelený na niekoľko 
etáp. „V prvej etape by sme chceli v spolupráci s mestom 
pripraviť takú programovú skladbu a systém prevádzky, aby 
ľudia aj kompetentné orgány vnímali Hviezdu ako kultúrno-
spoločenské centrum. To v súčasnosti v Trenčíne ako v kraj-
skom meste chýba. Súčasťou druhej etapy by sa mala usku-
točniť rekonštrukcia objektu, na ktorú by chceli získať pros-
triedky z Európskej únie. Predtým však musí byť Hviezda 
zadefinovaná ako kultúrno-spoločenské centrum“ dodal Kamil 
Bystrický. 

www.sme.sk 07.09.2009 
Pomocná evidencia 670/1/09  

 
So zaujímavým nápadom prišli v Trenčíne gurmáni a pala-

cinkoví labuţníci s Televíziou Markíza, keď na Mierovom ná-
mestí, teda v centre his-
torického mesta Tren-
čín, v stredu 26. augus-
ta 2009 od skorého rána 
- siedmej aţ do deviatej 
hodiny stretli sa kuchá-
ri, ktorí pripravovali a 
piekli palacinky.  

Začiatok podujatia 
patril primátorovi Mes-

ta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi, ktorý po pozdrave 
televíznym divákom si sám vyskúšal prevracanie palaciniek, 
ktoré pripravoval trenčiansky kuchár Roman Horváth. 
Primátor ukázal, ţe v tomto druhu športu je celkom zdatný, 
lebo techniku dokonale ovládal a palacinku otočil za minútu 
sedemdesiatdvakrát. Bolo teda vidno, ţe zrejme pomáha man-
ţelke pri domácich prácach, včítanie varenia, ale ako hovorí, 
ţe lepší vzťah má k ich konzumácii. Potom dostali príleţitosť 
pribliţne dvadsaťpäť ľudí, ktorí sa zhromaţdili na námestí 

primátor Ing. Branislav Celler  ukázal svoje zručnosti 
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okolo kuchára, aby sa zúčastnili súťaţe v rýchlosti prevracania 
palaciniek. Z nich najrých-
lejší bol Trenčan Lukáš 
Repka, ktorý v časovom 
limite jednej minúty obrá-
til palacinku na platni sto-
deväťdesiatšesťkrát, čím 
vytvoril ustanovujúci slo-
venský rekord. Túto sku-
točnosť potvrdil Igor Sví-
tok zo spoločnosti Slovenské rekordy, keď povedal, ţe „dneš-
ný rekord v časovom limite jednej minúty je ustanovujúci a 
bude zapísaný do Slovenskej knihy rekordov“. 

Vlastné poznámky  
www.sme.sk 26.08.2009 
Pomocná evidencia 631/1/09 
 
Organizátori festivalu Pohoda podali na trenčianskom 

okresnom súde ţalobu na nemeckú firmu Landauer – Weih-
nachtscircus, ktorá postavila veľkokapacitný stan v Trenčíne. 
Informáciu potvrdil hovorca festivalu Mário Gešvantner, 
keď povedal, ţe „podali sme ţalobu o náhradu škody. Vyho-
veli sme tak poţiadavke súdu. Veľkokapacitný stan sa pre 
silný vietor spadol, zahynul mladý muţ a desiatky sa zranili. 
Usporiadatelia festivalu po nešťastí na trenčianskom letisku 
totiţ poţiadali súd o zabezpečenie dôkazu. Chceli zaistiť celý 
stan, aby ho ešte mohli preskúmať znalci. Súd organizátorom 
vyhovel pod podmienkou, ţe podajú návrh na začatie konania 
o náhradu škody. Spadnutý stan preskúmali na letisku odbor-
níci z Ústavu súdneho inţinierstva, ktorí podľa denníka našli 
nedostatky. Údajne bol zloţený z viacerých aj starších častí a 
oceľové lano, ktoré drţalo jeden z ôsmich hlavných stĺpov, 
prasklo zrejme pred pádom. Aréna sa vraj nestavala podľa 
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schváleného projektu. Podľa Mária Gešvantnera experti ešte 
odobrali vzorky, ktoré podrobia ďalšiemu skúmaniu. S prácou 
by vraj mohli byť hotoví do dvoch aţ troch mesiacov. 
Hovorca Pohody upozornil na fakt, ţe kontakt so zástupcami 
nemeckej firmy sa darí nadviazať len s ťaţkosťami. Podľa 
neho predstavitelia spoločnosti komunikujú „veľmi skromne“ 
prostredníctvom e-mailov. 

www.sme.sk 21.08.2009  
 
Mesto Trenčín sa rozhodlo po odhalení pamätnej tabule 

v roku 2007 na budove Mestského úradu v Trenčíne postaviť 
Pamätník obetiam komunizmu na Námestí svätej Anny 
v lokalite parčíka. Mesto sa zároveň rozhodlo námestie ob-
noviť a zrekonštruovať kriţovatku. Pre súčasnú krízu je však 
samospráva nútená šetriť, preto je moţné, ţe tento rok neurobí 
všetky plánované práce. Zrekonštruovaný park na Námestí 
svätej Anny podľa predstáv samosprávy ponesie symboliku 
slobody. Má byť novou oddychovou zónou s mnoţstvom 
zelene, lavičkami a fontánou. Mesto Trenčín vyčlenilo na 
rekonštrukciu zatiaľ zhruba 250 tisíc euro. „Vyjadrenie slo-
body, ktorá je hlavným motívom pamätníka, budú zdô-
razňovať štyri voľne stojace piliere spravodlivosti. Ďalším 
výrazným prvkom bude fontána vo forme prameňa, ktorý bude 
vyvierať z jadra kamenného bloku a symbolicky vyjadruje 
nový začiatok. Voda bude stekať po kamenných plochách na 
všetky štyri strany, pričom intenzita prúdenia vody bude 
nastavená na dotyk ľudskej ruky,“ uviedla Ing. Jana Mar-
ková z kancelárie trenčianskeho primátora. Rozloha pôvodnej 
zelene ostane na námestí podľa jej slov zachovaná. 
Predpokladá sa, ţe práce na pamätníku začnú v septembri 
2009. 

ww.sme sk  07.07.2009 
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Výstavu veľkoplošných fotografií z minuloročnej expedície 
na severný pól, pripravil v závere mesiaca august 2009 český 
dobrodruh a reţisér Peter Horký spolu s polárnikom Miro-
slavom Jakešom v trenčianskom obchodnom dome Lauga-
ricio. Výstava je putovná a na Slovensku sa uţ v minulosti 
dvakrát zastavila a to v Bratislave a Nových Zámkoch. Pre 
Petra Horkého bola expedícia veľkou témou. „Asi pred piatimi 
aţ desiatimi rokmi som čítal, ţe sa v blízkej dobe nebude dať 
prejsť po vlastných na severný pól, pretoţe sa ľad natoľko 
rozpustí, ţe neunesie váhu človeka,“ vysvetlil prvotnú moti-
váciu.  

Ako cestovateľ nakrúca filmy o premenách sveta a táto 
expedícia bola podľa jeho slov práve o tom. „Povedal som 
áno, tam musím ísť, musím to vidieť, musím to natočiť. 
Pokiaľ sa to niekde rozpustí, tak tam pôjdem znovu, aby som 
videl, ako veľmi sa ten svet premenil,“ dodal s tým, ţe sa mu 
zároveň splnil chlapčenský sen o ceste na severný pól. Peter 
Horký ďalej uviedol, v Čechách sa na úspech polárnej misie 
dalo aj staviť. Jedna zo stávkových kancelárií vypísala kurz 
1,4 ku jednej na to, ţe cestovatelia dorazia na severný pól 
najneskôr 13. apríla a 2,6 ku jednej, ţe sa im to nepodarí. Ešte 
výhodnejší kurz 50 ku jednej vypísala pre prípad, ţe aspoň 
jedného z členov expedície zoţerie polárny medveď. Expe-
dícia nakoniec vyšla, do cieľa dorazili 12. apríla. Všetko sa 
skončilo bez akejkoľvek tragédie. „Najviac ľudí tipovalo, ţe 
tam skutočne dorazíme, čo bolo príjemné, teda ţe nám verili. 
Na to či nás zoţerie medveď, sa stavili len dvaja alebo traja 
ľudia,“ komentoval dobrodruh. 

Na expedícii sa stretli aj so slovenskou výpravou, ktorú 
viedol dokumentarista Pavol Barabáš a polárnik Peter Va-
lušiak. V súčasnosti uţ Peter Horký pripravuje ďalšiu cestu. 
„Plánov mám veľa. Práve v týchto dňoch som v kontakte so 
švajčiarskou partiou, s ktorou chystáme spoločnú cestu v 
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Grónsku, niekedy v apríli 2010.“ uzavrel Peter Horký svoje 
rozprávanie.. 

www.sme.sk 04.08.2009 
 
Prvou výstavou po letných prázdninách v Katovom dome 

bola výstava amatérskeho výtvarníka z Uherského Hradišťa 
Jaroslava Abrháma 
a jeho priateľov Dra-
hoslavy Burďákovej, 
Miroslava Bystřické-
ho, Jána Boteka, 
Františka Pavlica, Ti-
bora Hladkého a Pe-
tra Psotka, ktorej ver-
nisáţ sa uskutočnila 
3. septembra 2009.  

V úvode vernisáţe 
výs-tavy vystúpili učitelia Základnej umeleckej školy K. 
Pádivého v Trenčíne Eva Kršáková s Michalom Orechov-
ským a potom uţ prítomných hostí a návštevníkov privítala 
riaditeľka Trenčianskeho 
múzea Katarína Babičová. 
Ako povedala, „Trenčianske 
múzeum poskytuje výstavný 
priestor, ale výstavu organi-
začne zabezpečuje Tren-
čianske osvetové stredisko“. 
Preto aj ďalší príhovor patril 
Jarke Tichej, ktorá povedala, ţe „dnešná výstava je ďalším 
pokračovaním úspešnej spolupráce medzi Klubom kultúry 
v Uherskom Hradišti a Trenčianskeho osvetového strediska, 
keď v tomto roku začala výstavou „Stretnutie – Setkání“ vo 
februári v  Trenčíne, ktorá mala potom svoju reprízu Uhe-

zľava – J. Abrham, K. Babičová, M. Potyka 
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rskom Hradišti. Nasledovala výstava slovenského autora Tibo-
ra Hladkého v júni v Uherskom Hradišti a dnes sme na prahu 
vernisáţe výstavy Jaroslava Abrháma a jeho priateľov z Uher-
ského Hradišťa v Trenčíne.“ 

Ţivot a umeleckú tvorbu vystavujúceho autora a jeho pria-
teľov priblíţil kurátor výstavy Miroslav Potyka. V úvode 
svojho príhovoru konštatoval, „mám taký pocit, ţe by som sa 

mal do Trenčína presťa-
hovať, lebo pomerne 
v krátkom období sa 
v Trenčíne a v jeho naj-
bliţšom okolí sa usku-
točnilo viacero výstav, na 
ktorých som bol prítom-
ní.“ Vystavujúci Jaroslav 
Abrhám vyšiel vo svojej 

umeleckej tvorbe z aktívneho pôsobenia vo Výtvarnej skupine 
Zdruţeného klubu pracujúcich v Uherskom Hradišti, ktorého 
nástupcom sa stal dnes Klub kultúry. Táto výstava mala pre-
miéru v apríla v Uherskom Hradišti pri príleţitosti ţivot-ného 
jubilea 70 rokov autora a dnes je jej repríza. Svojmu koníčku, 
teda maľovaniu sa venuje od mladosti. Začal kopírovaním 
obrazov významných autorov ako napríklad M. Aleša, postup-
ne neskôr ho ov-
plyvnili impresionis-
ti, osobitne E. Ma-
net. V druhej polo-
vici šesťdesiatich 
rokov jeho tvorbu 
ovplyvnil surrealiz-
mus. Potom sa jeho 
rukopis ustálil na 
figurálnych 

Modrý strom  

Dedinský motív 
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a krajinných námetoch s dedinskými dvormi,  domami a zá-
hradami, s jej obyvateľmi a domácimi zvieratami s akcentom 
na farebnosť a kompozične starostlivé rozvrhnutie plôch. Vo 
svojich obrazoch sa snaţí vyjadriť súzvuk medzi prírodou 
a človekom. Farebné spektrum vyjadrené v obrazoch je ov-
plyvnené koloritom Slovácka. 

Na záver oficiálnej časti vystúpil aj vystavujúci autor Ja-
roslav Abrhám, ktorý poďakoval všetkým, ktorí prišli na 
vernisáţ dnešnej výstavy. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 672/1/09 
 
Generačná dvojvýstava mami so synom Anny Petrovskej-

Škárovej (60) a jej syna Františka (21) boli ich druhou samo-
statnou výstavou v Trenčíne pod názvom Generácie v mest-
skej veţi, ktorej vernisáţ sa uskutočnila v piatok 4. septembra 
2009. 

Výstavu otvorila vedúca Kultúrneho a informačného centra 
v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková privítaním účastníkov 
výstavy a vystavujúcich autorov. O vystavujúcich autoroch 
pokračovala inšpektorka kultúry Trenčianskeho osvetového 
strediska Jaroslava Tichá, ale ešte predtým poďakovala 
učiteľom Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Tren-

číne Veronike Stan-
kovskej a Michalovi 
Orechovskému za 
kultúrny program.  

Jarka Tichá vo 
svojom príhovore sa 
najprv zaoberala so 
ţivotom a umeleckou 
tvorbou Anny Pe-
trovskej. Z jej slov 

Jaroslav Abrhám 
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sme sa dozvedeli, ţe sa narodila v Trenčíne a ţe jej ţivotným 
krédom je „Tvoriť znamená hrať sa, hrať sa v kaţdom veku, 
vytvárať si denník pohody a šťastia. Pozeraním na svoje práce 
vieš, aký si preţil deň, deň ktorý niečo pre teba znamená. Naj-
väčším šťastím je, ţe tvoriť a pohladiť si môţe kaţdý, len 
treba chcieť.“ Ďalej sme sa dozvedeli, ţe je absolventkou Uni-
verzity J. E. Purkyně v Brne, na ktorej vyš-tudovala učiteľskú 
kombináciu matematika – výtvarná výchova. Svoj talent za-
čala rozvíjať nielen ako učiteľka, ale aj ako členka Výtvarného 
strediska pri Mestskom 
dome osvety v Trenčíne, 
kde spoznala renomo-
vaných výtvarníkov Ru-
da Moška, Mariána Sú-
čanského, Petra Lehoc-
kého, od ktorých čerpala 
ich ţivotného skúsenos-
tí. Od roku 1990 sa stala 
členkou Zdruţenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom 
stredisku.  

Pokiaľ sa týka špecifikácie jej tvorby, tak najviac jej uč-
aroval portrét. V súčasnosti jej pozornosti sa tešia zátišia 
a krajinomaľba, ktorými stvárňuje svoje mesto Tren-čín. Na 
dnešnej výstave Anna Petrovská prezentovala desiatky diel, 

ktoré vytvorila za pos-
ledných päť rokov, v 
ktorých dominuje fa-
rebný svet Trenčína 
a jeho okolia. „Neskrý-
vam názor, ţe tvoriť 
znamená hrať sa v kaţ-
dom veku,“ pozname-
nala výtvarníčka. 

Mgr. Jozef Švikruha pri gratulácii Mgr. Anne Petrovskej 

Mgr. Izabela Bulková 
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„Snaţím sa vytvárať maliarsky denník, ktorý ma napĺňa šťas-
tím a pohladením duše. Uţ na vysokej škole mi výtvarné 
umenie otvorilo srdce.“ 

Syn František Petrovský kráča v šľapajach svojej mamy. 
Nie síce vo výtvarnej tvorbe, ale cez objektív fotoaparátu. 
Naposledy sa v Trenčíne prezentoval ako fotograf v roku 2004 
na krajskej výstave AMFO, kde získal čestné uznanie. Foto-
grafie tematicky zameriava na vodu a oheň. Na výstavách 
získal mladý fotograf viacero ocenení a vo svojich prácach 
kladie dôraz na detail krajiny. Práce dokáţe veľmi citlivo pre-
pracovať. Ako dodal, často čerpá skúsenosti od členov foto-
grafickej skupiny MÉTA z Trenčína. „V umeleckej fotografii 
objavujem nové detaily sveta okolo nás,“ povedal František 
Petrovský. Na spoločnej výstave s mamou predstavuje ume-
lecké momentky Trenčianskeho hradu, nech-ba jeho rodná 
obec Trenčianska Teplá. Veľa fotografoval v Jordánsku a z 
afrického kontinentu ponúka historické  zábery z Egypta. Ne-
má momentálne také ambície, ktoré by ho „zaškatuľkovali.“ 
Jednoducho fotografuje pre radosť. 

Na záver vernisáţe vystúpila Mgr. Izabela Bulková a vys-
tavujúcej jubilantke predniesla za priehrštie svojich veršíkov. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 665/1/09 
 
Trenčianske múzeum pripravilo k 65. výročiu Slovenského 

národného povstania tematicky zameranú výstavu vo svojich 
výstavných priestoroch pod názvom „No pasaran – neprej-
du“so slávnostnou vernisáţou dňa 7. septembra 2009.  Sláv-
nostnú náladu v jej úvode pripravili učitelia Základnej ume-
leckej školy Karola Pádivého v Trenčíne. Prítomných hostí 
privítala riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína Babičová. 
Ako povedala „touto výstavou sme sledovali priblíţiť nie jed-
notlivé boje, ale priblíţiť myšlienky, prečo vzniklo Slovenské 
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národné povstanie. V závere svojho príhovoru predstavila 
členov Klubu vojenskej histórie „Dukliansky priesmyk“ so 
sídlom v Trenčianskych Biskupiciach, ktorý vznikol v roku 
2005 a v súčasnosti má 17 členov. Zároveň klubu poďakovala, 
ţe svojimi členmi Jurajom Pecíkom a Petrom Jurigom ukázali 
návštevníkom výstavy dobové uniformy Slovenskej a Červe-

nej armády. Poďa-
kovanie patrilo aj 
Vojenskému histo-
rickému múzeu 
v Piešťanoch, ktoré 
zapoţičalo trojroz-
merné exponáty, 
ako všetkým tým, 
ktorí sa podieľali na 
realizácii výstavy. 

O výstave hovo-
rila kurátorka výstavy Mgr. Eva Kiacová. 
Heslo, ktoré nesie táto výstava „No pasaran – 
neprejdu“ prešlo do histórie ako výrok špa-
nielskej revolucionárky v boji proti fašizmu Do-
lores Ibarury v roku 1936. O osem rokov neskôr 
prisahali pod týmto heslom tí, ktorí so zbraňou 
v ruke v Slovenskom národnom povstaní, aby 
bránili svoj ostrov nádeje v srdci Európy, ktorá 
bola uţ vtedy pošliapaná hákovým kríţom. Bola 
revolta viery a nádeje zachovania si cti a nádeje 
v budúcom povojnovom usporiadaní. Povstanie pomohlo 
vytvoriť silný proti hitlerovský blok a tým, ţe sa do neho za-
pojilo takmer stotisíc ľudí Slovenska, dostalo  charakter 
slovenského a národného. Nechceme zabudnúť na všetku tú 
preliatu krv i pre pamäť našich detí.“ 

z vernisáţe výstavy 

Mgr. Eva Kiaová 
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O vystavených zbraniach na výstave hovoril PhDr. Vlas-
timil Hábl. Okrem iného povedal, ţe „Trenčianske múzeum 
má vynikajúcu zbierku zbraní, jednu z najlepších na Slo-
vensku.“  

Vlastné poznámky 
 
K svojmu ţivotnému jubileu šesťdesiat rokov usporiadal 

svoju autorskú výstavu majster rezbár Vladimír Morávek 
v Mestskej galérii v Trenčíne dňa 10. septembra 2009. V úvo-
de vernisáţe výstavy vystúpilo duo klavíristiek zo Základnej 
umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Milica Ilčíková 

a PaedDr. Lenka 
Sijková. Jeho tvorbu 
priblíţila kurátorka 
výstavy PhDr. Má-
ria Zajíčková, ktorá 
nazvala Vladimíra 
Morávka význam-
ným a nezameniteľ-
ným fenoménom. 
Umelec pochádza zo 
Záhoria a vyštudoval 

bratislavskú strednú školu umeleckého priemyslu odbor foto-
grafia. Rezbárstvu sa venuje uţ niekoľko desaťročí. Na po-
čiatku svojej tvorby vytváral sériu postáv dievčat a ţien s 
výrazne vymodelovanými prameňmi vlasov, neskôr na plas-
tiky ţenských postáv nadviazal tvorbou madony s dieťaťom na 
rukách. V jeho tvorbe sa objavili aj figurálne plastiky klaunov. 
Od polovice deväťdesiatych rokov začal vytvárať cyklus 
baladicky ladených súsoší koní, ktorých mocné figúry tvaruje 
v kontraste s ornamentálnou hrivou a leští ich a vyuţíva hru 
svetla a tieňa. Námety hľadál aj v gotickom rezbárstve a 
vracia sa k neskorogotickej tvorbe krídlových oltárov. Na 

zľava – Mgr. T. Niková, Vl. Morávek, PhDr.M. Zajíčková 
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betlehemovú tvorbu nadviazal alegorickými alebo mýtickými 
príbehmi. Od polovice deväťdesiatych rokov vytvára monu-
mentálne plastiky. Na trenčianskej výstave sa predstavil cel-
kovo 23 sôch.  

O svojej tvorbe vystavujúci umelec povedal, ţe „polovica 
prác je takých, ktoré priebeţne vystavujem aj na iných výsta-

vách a nazývam ich míľnikmi, z kto-
rých vychádzam. Ostatné diela sú nové 
a spracovávam v nich témy, ktorými sa 
teraz zaoberám.“  

Je veľmi milé, ţe autor si pre výstavu 
svojej tvorby dosť často vyberá Trenčín 
rád, lebo, ako povedal, našiel si tu uţ 
veľa priateľov a páči sa mu aj mesto, 
ktoré je pre neho tajomné. Pravidelne sa 
ale zúčastňuje sympózií vo Východnej i 
v zahraničí. Na 
tvorbu si vyberá 
drevo jedlého 
gaštana, lipy či 

brezy, ako hovorí, záleţí od námetu, aký 
ide spracovávať. „Nahrubo sochu 
vytvorím pomerne rýchlo, potom však 
doťahujem detaily a to trvá pomerne 
dlho. Drevo, ako materiál ešte pracuje a 
stále sa mení, neţ sa tvar ustáli, trvá to aj 
pol roka. Preto je na rezbárstvo vhodné 
staré drevo. Hľadám suché odleţané drevo, čerstvo zoťatý 
strom, to je otázka pár rokov kým, budem môcť s ním pra-
covať.“ 

Záverom treba dodať, ţe jubilantovi Vladimírovi Moráv-
kovi vyšla k jeho šesťdesiatinám aj publikácia, ktorá pribliţuje 
jeho umeleckú tvorbu za uplynulé obdobie.  

Anjel s hviezdou 

Vp víre tanca 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 696/1/09  
 
V piatok 11. septembra 2009 trenčianska synagóga po troch 

rokoch odmlčania privítala 45 amatérskych umelcov na 15. 
ročníku Výtvarné-
ho salóna. Odmlča-
nie spôsobil zámer 
správcov synagógy, 
ktorý chceli tento 
objekt zrekonštruo-
vať. Zámery však 
nevyšli a tak organi-
zátori výstavy Tren-
čiansky samospráv-

ny kraj, Mesto Trenčín a Trenčianske osvetové stredisko sa 
rozhodli v tradícii pokračovať. „Toto je najlepší priestor, lebo 
je blízko k ľuďom a výstavné priestory na hrade sú vzdialené 
a pre časť ľudí aj namá-
havé. Kultúra musí za 
ľuďmi chodiť, nie nao-
pak,“ povedala Jarka 
Tichá z Trenčianskeho 
osvetového strediska. 
Zároveň dodala, ţe „sa-
lón je akýmsi voľným 
podujatím, ktorá je pod-
mienená len počtom 
vystavených prác. Význam salónu je v tom, ţe sa tam objavia 
nové tváre, ktoré výtvarne tvoria, čím sa im takto dostane 
príleţitosť jednak sa prezentovať a strane druhej kontakt 
s odbornou verejnosťou. Medzi vystavujúcimi sú aj vytrvalci 
ako Július Činčár, Jozef Švikruha či Július Remper, ktorí sa 

Jozef Syrový - Škorpion 
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prezentovali na kaţdom ročníku. Priala by som si, aby tu bolo 
širšie autorské zastúpenie, myslí sa tým z okolia. Ubudli 
vystavujúci z Prievidze, ktorí majú novú výstavnú sieň.“ Vys-
tavujúcich a návštevníkov pozdravila vedúca odboru kultúry 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Marta Šajbidorová 
a zaţelala všetkým vystavujúcim umelcom úspešný jeseň v ich 
tvorbe a ostatným príjemný estetický záţitok. O úrovni výt-
varných vystavujúcich umelcov hovoril kurátor výstavy Mgr. 
Jozef Švikruha. Celé podujatie spríjemnilo hneď v jeho za-
čiatku vystúpenie skupiny orientálnych tanečníc Dţamal 
z Trenčína. 

Vlastné poznámky 
Trenčan č. 10/2009 
Pomocná evidencia 876/1/09 
 
Podvečer v Trenčíne dňa 11. septembra 2009 sa niesol vo 

výstavných priestoroch Galérie M. A. Bazovského v znamení 
aţ troch vystavujúcich autorov Miloša Balgavého, Ota 
Bachoríka a Zuzany Bachoríkovej. O úvod k výstave sa pos-

taralo s kultúrnym pro-
gramom duo Erik Kra-
már a Peter Belák 
a potom prítomných 
umelcov a návštevní-
kov vernisáţe výstavy 
privítala a pozdravila 
riaditeľka Galérie M. 
A. Bazovského PhDr. 
Danica Lovíšková. 

Ako uviedla „vystavujúci Miloš Balgavý pred dvadsiatimi 
rokmi práve v Trenčíne debutoval ako mladý talentovaný 
výtvarník a dnes môţeme vidieť kam to dosiahol. Právom 
preto patrí medzi rešpektovaných sklárskych výtvarníkov eu-

vystavujúci autori  Zuzana Bachoríková a Oto Bachorík 
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rópskej výtvarnej scény a od počiatku po súčasnosť uplatňuje 
tvorbu v optickom skle a hľadá dokonalé tvary.“ Sám umelec 
Miloš Balgavý o svojej tvorbe hovorí, ţe „rád sa pohybujem 
na hrane medzi moţným a nemoţným, keď ponúkam svetlo, 
krehkosť a premenlivé obrazy. Sklo je pre mňa výnimočný 
materiál. Pri komunikácii so sklom slová ustupujú a vystupuje 
materiál.“  

Úvodné slovo k výstave manţelov sochára Ota Bachoríka 
a maliarky Zuzany Bachoríkovej predniesla kurátorka ich výs-
tavy PhDr. Alena Hejlová.  Oto Bachorík sa venuje tvorbe, 
ktorá reflektuje jeho nazeranie na svet. Počúva svoju dušu a 
tieţ prírodu, dôverne rozumie hmotám - drevu, kameňu i kovu 
z ktorých tvorí svoje sochy. Prístup k poňatiu tvarov určuje 

hľadanie vlastného 
zmyslu sochy. Na-
chádza ho vo vyt-
váraní čistých ab-
strahovaných fo-
riem, aţ archetypov, 
v ktorých sa zrka-
dlia deje veľkolepo 
stvorenej prírody a 
v ktorých človek 
poznáva sám seba. 

Podľa umelcových predstáv sa v genezii tvaru priamo i ne-
priamo opakuje proces večného ţivotného kolobehu. Kaţdé 
Bachoríkovo dielo predstavuje plastickú metaforu, ktorej 
bohatá významovosť siaha hlboko do minulosti. V tejto súvis-
losti sa dostávame k príznačnému rysu umelcovho diela, totiţ 
k väzbe na archetypálne princípy. K označeniu Bachoríkových 
sôch toto determinovanie patrí, lebo jeho tvorba sa dotýka 
prapodstaty bytia. Moderný človek, ktorý stráca spojenie s 
prírodou, nachádza v jeho umení azda poslednú moţnosť 

Miloš Balgavý s manţelkou 
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úniku pred vlastným odcudzením. V kamennom materiály ho 
potreba zjednodušovať priviedla ku kompaktným dielam z 
masívnych blokov. Kameň so svojimi špecifickými vlastnos-
ťami je materiálom veľmi sugestívnym aţ autoritatívnym. Nú-
ti k aditívnosti, k nachádzaniu vnútorného sochárskeho tvaru 
akejsi pravdy o umení, ktorá leţí hlboko pod povrchom a on 
sochár dospieva k ucelenej predstave cestou postupne na seba 
vrstvených záţitkov, ktorými sa prediera k podstatnému. Roz-
sah umelcovej modelačnej schopnosti, uplatňovanie zmyslu 
pre sochárske prvky a pre expresívnu dynamickosť, ktorú s 
neobyčajnou ľahkosťou uvoľňuje z tvárnych vlas-tností hmôt 
našiel vyústenie v plastikách odliatych v bronze. Tieto sa 
vyznačujú elegantným a čistým tvarom, prísnou konštrukciou 

a pevnými štruktúrami. Sochár si dáva 
záleţať na finálnom efekte, jemnom 
doladení. Podľa zamýšľaného vyzne-
nia totiţ dokáţe rafinovane zlúčiť 
jemnú filigránsku prácu povrchovej 
úpravy s hrubou, nesentimentálnou a 
razantnou sochárčinou. Oto Bachorík 
uplatnil tieţ nový prístup k funkcii 
podstavca sochy, ktorý sa stal rov-
nocennou súčasťou diela. Podstavec 
fyzicky aj symbolicky spája duchov-
nosť stelesnenú v soche s jej za-
kotvením v reálnom svete. So svojím 

ţivotným štýlom i svojou filozofiou bytostne spätý s prírodou. 
Má rád vodu - lenivo plynúcu aj iskrivo dravú, miluje výstupy 
na vrcholky hôr pohľady na nekonečné pláne so vzdialeným 
horizontom. Evokujú v ňom pocit pokoja i záţitky vzru-
šujúcich dobrodruţstiev. V jeho dielach akoby sa skĺbili prí-
rodné ţivly, ktoré uchopil a vymedzil v soche navţdy. Spo-
ločne s manţelom Otom sa na výstave predstavila svojou 

Oto Bachorík - Kráľ 
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tvorbou Zuzana Rabina Bachoríková. Autorka maľuje obrazy 
plné metafor, podobenstiev a odkazov. Odhaľuje tajomný svet, 
rozpráva príbehy, záhadné a krehké, plné vzrušujúcej poetiky 
a imaginácie. Obnaţuje ľudskú dušu a hľadá pravdu o 
nepoznaných zákonitostiach ţivota. Má cit pre matériu farby, 
prekvapí erupciou farieb, či striedaním jemných aţ prie-
zračných lazúr. Vo svojej tvorbe vykročila na cestu dotý-
kajúcu sa hĺbok ľudského podvedomia, na cestu surrealizmu a 
začala pracovať so snovou skutočnosťou. Vníma ju ako jednu 
z foriem reality, ako priestor odhaľujúci najčistejšie emócie, či 
spomienky. Synchronizujúc viaceré aspekty videnej a cítenej 
skutočnosti pokúša sa maliarsky vizualizovať existenciálne 
pocity. Autorka vďaka svojmu introvertnému zaloţeniu vníma 
obraz predovšetkým ako kúsok svojho sveta, prostriedok 
komunikácie v prvom rade so sebou. Obraz, ktorý sa jej tak 
povediac zjaví - intenzívne a naliehavo oţíva na plátne v 
neuhasiteľnej túţbe vypovedať to, čo vypovedať musí. Odha-
ľuje tajomný svet, rozpráva príbehy, záhadné a krehké, plné 
vzrušujúcej poetiky a imaginácie. Príbehy bez začiatku a 
konca, udalosti s mnohými odbočkami, ktoré sa materializujú 
prostredníctvom autorkinej obrazotvornosti. Jej umenie tak 
rastie z vnútorného sveta, príroda ho iba inšpiruje svojimi 
podobami. Rozmanitá 
pospolitosť ľudských 
figúr, iracionálnych 
mutantov a zoomor-
fných hybridov zapĺ-
ňajúca jej plátna sa 
zrodila zo spoločného 
podhubia málo pre-
bádaných medzných 
okrajov psychiky, z 
trinástych komnát zasunutých spomienok, driemajúcich ata-

Zuzana Bachoríková - Rodinný portrét 
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vizmov a archetypálnej pamäti. Takto prostredníctvom psy-
chického automatizmu v 
spojení s vytríbenou obra-
zovou kultúrou vyniká pozo-
ruhodná práca maliarky s 
farbami. Má cit pre matériu 
farby, prekvapí erupciou fa-
rieb, či striedaním jemných 
aţ priezračných lazúr. Pra-

divo línií je niekedy dráţdivo modulované akcentami gesti-
ckých zásahov, inokedy je maximále stíšené do podoby pavu-
činových šrafúr. Chvejivé svetlo prebleskujúce z rastra kom-
pozície, pociťované dotyky štetca, pera či ceruzky dávajú 
obrazom určité napätie. Svet stvorený maliarkinou obrazo-
tvornosťou a rozhýbaný jej energiou nie je samoúčelný.  

Vlastné poznámky 
 
V kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja sa 

vo štvrtok 17. septembra 2009 sa uskutočnil krajský vlasti-
vedný seminár, venovaný najnovším archeologickým výsku-
mom na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta 
Trenčín. Aktívnu účasť na ňom prijali naslovovzatí odborníci, 
ktorí pripravili blok zaujímavých prednášok na aktuálne témy. 

 Dôvodom na uskutočnenie seminára bolo, ţe na území 
Trenčianskeho samosprávneho kraja i mesta Trenčín sa usku-
točnilo v posledných rokoch niekoľko archeologických výs-
kumov, vyvolané investičnou činnosťou. Z nich osobitne treba 
spomenúť : 
- realizáciu Československej obchodnej banky na Štúrovom 

námestí,  
- realizácia podzemných garáţí na Hviezdoslavovej ulici,  
- výstavbou nákupných centier v predmestských oblastiach – 

Tesco, Laugarício; 

Miloš Balgavý – Hra so svetlom a farbami 
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Vzhľadom k tomu, ţe proces archeologickej činnosti sa od 
začiatku výstavby prvého nákupného centra pred asi desiatimi 
rokmi v Belej pri Trenčíne stal dlhodobou skutočnosťou, 
nemôţe zostať bez záujmu verejnosti. Obmedzenia dostup-
nosti, vyvolané investičnou činnosťou na prístupových ces-
tách, ako aj vnútorných komunikáciách sú verejnosťou tolero-

vané,  nie však nastá-
lo. Trvajú uţ takmer 
desať rokov a  zniţujú 
priechodnosť komuni-
kácií. Ohradené pries-
tory nielenţe vzbudzu-
jú pozornosť, predsta-
vujú aj nebezpečne-
stvo na ceste a chodní-
koch pre občana. 

Na pomenovaných 
lokalitách sa na realizácii archeologických výskumov podie-
ľali Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre 
a Trenčianske múzeum v Trenčíne. Hoci boli tieto archeo-
logické výskumy realizované na frekventovaných miestach, vo 
vedomí širokej laickej 
i odbornej verejnosti 
prevaţuje názor, ţe 
nie sú doposiaľ dos-
tatočne spropagované 
ich výsledky, ako 
aj kultúrna hodnota 
objavených archeolo-
gických nálezov. 
Práve tento krajský 
vlastivedný seminár 
predstavoval fórum, kde sa prostredníctvom odborníkov, pria-
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mych účastníkov archeologických výskumov, prezentoval 
priebeh i výsledné závery uvedených výskumov. „Verím, ţe 
verejnosť nielenţe ocení myšlienku zorganizovať stretnutie 
tohto charakteru, ale aj úprimný záujem Trenčianskeho samo-
správneho kraja o vytvorenie priestoru pre širokospektrálnu 
propagáciu aktuálneho stavu archeologicko-historického výs-
kumu. Chceme tak zároveň spolu s tu prítomnými odborníkmi 
vyslať signál verejnosti k uvedomeniu si nadčasových kultúr-
nych hodnôt,“ uviedol pri otvorení seminára predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 690/1/09 
 
Vo štvrtok 17. septembra 2009 sa v Klube Lúč - otvorenom 

kultúrnom priestore v Trenčíne, začal medzinárodný festival 
divadla jedného herca Sám na javisku. Uţ pätnásty ročník 
tejto na Slovensku ojedinelej divadelnej udalosti divákom 
symbolicky ponúkol pätnásť podujatí. V Trenčíne na javisku 

sa predstavili umelci z 
Izraela, Maďarska, Poľ-
ska, Česka, Bosny a Her-
cegoviny.  

V prvý deň festivalu 
večer sa predstavil Péter 
Scherer z DAD Prešov 
s predstavením Au revoir, 
v ktorej divákom podal 
obraz o tom, ako to chodí 

na kare po šiestich samovraţdách a s divákmi sa podelil o 
spoveď učiteľa v zákopoch na školských dvoroch počas kon-
čiacej sa vojny.  

Piatkový program festivalu otvorilo trenčianske divadlo 
Kolomaţ premiérou nonverbálnej monodrámy Wellness. Ne-
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mú, zato určite nie tichú reflexiu, ako si vedieť zobrať zo 
ţivota to svoje, vystriedala výpoveď zo záhrobia Mój trup 
spod pera poľského veľkobásnika Mickiewicza v podaní Bo-
gusława Kierca. Mierne morbídnu atmosféru pretrhnú kome-
diálny scénický komiks  Bliss Vojtu Švejdy, improvizované 
predstavenie La Linea Tarika Markoviča z Bosny a Her-
cegoviny a energický live act DJ Ventolína.  

Tretí deň festivalu otvoril izraelský herec Roy Hovoritz s 
hrou My First Sony, v ktorej sa diváci dozvedeli, aké je to mať 
svoje prvé sony a byť posadnutý nahrávaním. Český herec 
Tomáš Mátonoha sa 
predstavil autorskou hrou 
Všichni moji hrdinové, 
ktorá vznikla na základe 
série skečov v televíznom 
programe Na stojáka. Pa-
vol Smolárik z Divadla 
Letí divákom porozprával 
strhujúci príbeh nemec-
kého transvestitu s názvom Svojou vlastnou ţenou od Dougha 
Wrighta, jedného z najúspešnejších amerických dramatikov 
súčasnosti. Záver večera sa niesol v podobne hviezdnom du-
chu, a to koncertom českej kultovej elektronickej formácie 
Ohm Square.  

Organizátori festivalu pripravili v nedeľu poobede program 
určený deťom, ktorým bolo predstavenie bábkové divadlo 
Lokvar a otvorilo ďalšiu sezónu Detského divadelného klubu 
francúzskou legendou o rytierovi Aucassinovi a Nicolette. V 
rámci študentskej sekcie mali diváci moţnosť posúdiť, akí 
divadelníci na Slovensku vyrastajú. Pavol Pivko predvedol 
monodramatickú klasiku Patrika Süskinda Kontrabas a Lukáš 
Šepták v hre List otcovi, v ktorom divákom objasnil vzťah 
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Franza Kafku  k otcovi. Festival uzavrel koncert slovenského 
hudobného experimentátora Jána Boleslava Kladiva. 

Súčasťou festivalu Sám na javisku bolo aj stretnutie orga-
nizátorov medzinárodných festivalov jedného herca z krajín 
Vyšehradskej štvorky, keď do Trenčína zavítali zástupcovia 
festivalu Divadlo jednoho herce v Chebe, Monodráma feszti-
vál v Egeri a najstaršieho festivalu monodrámy na svete Mie-
dzynarodowe Wroclawskie Spotkania Teatrow Jednego Ak-
tora. 

www.trencin.sk 16.09.2009 
Pomocná evidencia 689/1/09  

 
Univerzitná kniţnica v Bratislave, Slovenská národná kniţ-

nica v Martine, Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne, 
Slovenská národná skupina IAML (Medzinárodné zdruţenie 

hudobných kniţníc, ar-
chívov a dokumentač-
ných stredísk) a Spolok 
slovenských knihovní-
kov otvorili v stredu 23. 
septembra 2009 dvoj-
dňový 29. seminár hu-
dobných knihovníkov z 
celého Slovenska pod 
názvom „Na počiatku 
(ne)bol fonograf – his-

tória záznamu zvuku“. Semináre sa konajú kaţdoročne v 
sídlach členov IAML, v našom kraji sú členmi spolu usporia-
dajúca Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne a Povaţská 
kniţnica v Povaţskej Bystrici. V našom krajskom meste sa 
seminár po prvýkrát konal v roku 1991 ako stretnutie pracov-
níkov hudobných oddelení okresných a mestských kniţníc na 
Slovensku a krajská kniţnica bola spolu organizátorom tohto 
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podujatia vtedy s názvom Hudba od najstarších čias po rene-
sanciu a jej sprístupňovanie.  
  Tohtoročný seminár hudobných knihovníkov otvoril riaditeľ 
úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lo-
botka, ktorý okrem iných privítal riaditeľa úseku kniţničných 
činností Univerzitnej kniţnice v Bratislave PhDr. Dušana 
Lechnera, významného prednášateľa dejín fonografie v Stred-
nej Európe Gabriela Gössela z Prahy, zástupkyňu Národní 
knihovny Českej republiky v Prahe Mgr. Zuzanu Petráškovú a 
ďalších hostí a prednášateľov.  

Podujatiu predchádzalo deň predtým plenárne zasadnutie 
Slovenskej národnej skupiny IAML.  

Na seminári odzneli príspevky : 
- Priekopníci záznamu zvuku a najstaršie dejiny fonografie v 

priestore strednej Európy,  
- Poznámky k pamiatkam dokumentujúcich vývoj záznamu 

zvuku vo vybraných múzeách,  
- Joseph Haydn a Slovensko a Joseph Haydn v českých 

zbierkach,  
- Situácia hudobného knihovníctva v roku 2008,  
- Osobnosti hudobnej kultúry regiónu Trenčína,  
- Karol Pádivý v spomienkach a dokumentoch  
- a Dieťa v centre záujmu skladateľa a pedagóga. 

Pravidelné stretnutia hudobných knihovníkov sa na Sloven-
sku konajú uţ takmer tridsať rokov. Cieľom seminárov je nie-
len doplňovanie odborných hudobných vedomostí, ale aj vý-
mena skúseností a nových poznatkov v oblasti hudobného kni-
hovníctva. Hlavná časť seminára je vţdy venovaná hudobnej 
problematike, dejinám hudby, jednotlivým hudobným štýlom, 
významným hudobným osobnostiam a podobne. Ďalšia časť 
seminára je zvyčajne venovaná najaktuálnejším otázkam hu-
dobného knihovníctva na Slovensku. Hudobné oddelenie hos-
titeľskej Verejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne bolo zria-
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dené v marci 1988 a umiestnené v budove na Hasičskej ul. 1. 
Oddelenie bolo vybavené univerzálnym kniţničným nábytkom 
s desiatimi miestami na individuálne odpočúvanie, dvomi štu-
dijnými miestami a príslušným technickým vybavením (gra-
mofóny, CD prehrávače, magnetofón, reprosústava, slúchadlá, 
neskôr s počítačom a tlačiarňou). Súčasťou oddelenia sa stala 
i videopoţičovňa, ktorú kniţnica po dohode o spolupráci me-
dzi Maticou slovenskou a Slovenskou poţičovňou filmov 
otvorila 1. decembra 1987. V súčasnosti však uţ funkciu vi-
deopoţičovne ne-
vykonáva. V roku 
1994 bola vypra-
covaná Koncepcia 
práce s nevidia-
cimi a slabozraký-
mi pouţívateľmi a 
činnosť hudob-
ného oddelenia sa 
rozšírila o poţi-
čiavanie zvuko-
vých kníh. Čin-
nosť sa úspešne vyvíja a kniţnica dodnes v spolupráci so Slo-
venkou kniţnicou pre nevidiacich v Levoči zabezpečuje pre 
nevidiacich a slabozrakých výmenné súbory zvukových kníh, 
ktoré sa pravidelne, niekoľkokrát do roka obmieňajú. Sú-
časťou fondu je i príručná kniţnica, ktorá obsahuje ency-
klopédie prevaţne hudobného charakteru, učebnice dejín hud-
by a hudobnej teórie, hudobných nástrojov. Z ponuky časo-
pisov (teraz uţ obmedzenej) si môţu čitatelia prezenčne vypo-
ţičať napr. Hudobný ţivot, Tempo, Hudba (Filmová hudba), 
Filmovú revue, Cinema, Melódie, Music revue, Popcorn po-
pular, Rock a pop, Slovenská hudba i ďalšie. Pre nevidiacich a 
slabozrakých čitateľov sú určené časopisy písané brailovým 
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písmom. Sekundárny fond oddelenia tvorí systém katalógov 
hudobnín, gramofónových platní, CD a DVD, magnetofó-
nových pások (autorský, názvový, menný predmetový), karto-
ték (interpretov, interpretačných telies, slovesných nahrávok) 
a katalóg zvukových kníh, písaný zväčšeným písmom. Výpo-
ţičky a fond hudobného oddelenia sa začal spracovávať 
v predchádzajúcich informačných systémoch Smartlib a Libris 
a teraz pracovníci oddelenia stoja pred úlohou spracovávania 
fondu v systéme Clavius. V súčasnosti, tak ako na celom Slo-
vensku, moţno na pracoviskách s hudobnými fondmi zazna-
menať prirodzený, systematický pokles návštevnosti, ktorý 
vyplýva z celkovej situácie v spoločnosti a z vybavenia do-
mácností všetkými moţnými zvukovými nosičmi, Ipodmi, 
mobilnými telefónmi s hudbou a pod. Z pôvodných, takmer 
osemtisíc návštevníkov v kniţnici zaznamenali výrazný po-
kles. Treba však konštatovať, ţe rastie záujem o notový ma-
teriál a začínajú sa objavovať poţiadavky na prehrávanie 
klasických gramofónových platní. Rokmi nadobudnutý kniţ-
ničný fond hudobnín, (cca 5.400 notových materiálov, 475 
DVD a videokaziet, 164 magnetofónových pások, 2660 gra-
moplatní) treba spravovať a uchovávať. Veď hudba vţdy bola, 
je a bude neodmysliteľnou súčasťou nášho kaţdodenného 
ţivota.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 709/1/09 

 
V dňoch 25. a 26. septembra 2009 v Trenčíne dostal pries-

tor tradičný festivale Jazz pod hradom. Skúsení trenčianski 
organizátori nachystali tento rok síce „len“  dvojdňové, ale 
o to kompaktnejšie rande tvorivých hudobníkov a vnímavého 
publika. Dvanásť kapiel alebo hudobných zoskupení prichádza  
z centrálnej Európy. 
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Ako pozvánku na festival pripravili jeden koncert v rámci 
Trenčianskeho kultúrneho leta na Mierovom námestí, kde sa 
stretli swingoví velikáni v programe Duke stretol Djanga. 
„Stále zelené“ skladby majstrov swingového pera Duke 
Ellingtona a Django Reinhardta v podaní Vlado Vizár kvin-
tet, Andrei Červenkovej, zlínskych Gitans Blancs a Petra 
Lipu kresali iskrivý swing.  

V piatok 25. septembra 2009 otvoril festival na Mierovom 
námestí dixieland F-Dur zo Zlínskeho samosprávneho kraja 
a pozval priaznivcov dţezu do Piano Clubu, kde budú domáce 
dţezové osobnosti dostatočným dôvodom k návšteve piatko-
vého programu. V programe vystúpi Peter Belák, ktorý ku 
gitarovej mágii jemu vlastnej namieša dţezovú kašu z domá-
cich zdrojov, pričom mu budú pomáhať „starí známi Jozef 
Králik - saxofón, Erik Vladár - klavír, Tomáš Jurica – bas-
gitara, Dušan Rozemberg - bicie nástroje, Eddy Podtekla - 
perkusie. Carpathian Blue Sunset navodí modrú atmosféru 
po západe slnka. Ďalšiu formáciu privedie opäť Trenčan Mar-
tin Kukučka a jeho Apes Corporation. Pred trenčianskym 
publikom sa predstavila Silvia Josifoská s kapelou v zloţení 
Ondrej Krajňák, Štefan Bartuš, Ondřej Štveráček a Marián 
Ševčík.“ 

V sobotu 26. septembra 
2009, keď sa na Miero-
vom námestí konal aj fes-
tival Pri Trenčianskej brá-
ne do ľudovej nálady 
zahrali mladé dţezové ná-
deje z Bánoviec nad Be-
bravou, ktoré uţ po tretí 
raz priviedol na festival 

Dalibor Dúcky. O otvárací koncert sobotného večera sa posta-
rali skúsení hudobníci, kapela A´Conto. Karlheinz Miklin 

Silvia Josifovská 
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potvrdil dlhoročnú tradíciu rakúsko-trenčianskych dţezových 
vzťahov a v mimo rakúskej premiére predstaví novú formu 
hudobného telesa - double trio. Karlheinz Miklin, hráč na 
altsaxofón a flautu, hrá tridsať rokov v pôvodnom obsadení 
svojho tria a teraz k svojim spoluhráčom pozval ďalšieho 
hráča na kontrabas a ďalšieho bubeníka, svojho syna, ktorým 
posilnil rytmickú sekciu. 

Po nich prišiel na scénu Juraj Griglák, ktorý do Trenčína 
priviezol skupinu podľa svojich predstáv. Festival Jazz pod 
hradom skončil bonbónikom v stredu 30. septembra 2009 
v komornom prostredí Steps klubu, kde zahralo Bluff Note, 
české hammondové trio.  

Na záver aj trocha štatistiky. Festival Jazz pod hradom do-
teraz privítal 190 slovenských a 240 zahraničných špičkových 
hudobníkov z 18 krajín sveta.  

www.sme.sk 24.09.2009 
Pomocná evidencia 728/1/09 
 
Koniec mesiaca septembra signalizoval premiéru Trenčian-

skeho hradného divadla s naštudovanou hrou Agathy Christie 
„Pasca na myši“ 
v kine Hviezda. Osob-
ne som sa vybral aţ na 
druhé predstavenie 25. 
septembra 2009, k čo-
mu ma viedlo osobné 
pozvanie jednej 
z hlavných predstavi-
teliek predstavenia 
Zuzany Mišákovej 

a reţiséra hry Petra Oravca.  
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Pravdu povediac, ţe pred predstavením som nevedel o deji 
divadelnej hry absolútne nič. Trocha do deja ma vniesol pri 
tejto príleţitosti vydaný Londýnsky večerník, ktorý v krátkosti 
rozoberá príbeh na anglickom vidieku, kde mladí manţelia 
Mollie a Giles Ralstonovi si otvorili nový penzión v staršom 
dome, pomenovaný „Na mníchovej studni“. Štyria hostia 
s jedným príleţitostným cestovateľom sú nepriazňou času, sil-

ným sneţením a veľký-
mi závejmi odrezaní od 
sveta, sú v dome uväz-
není. V nepriazni poča-
sia prichádza do pen-
ziónu na lyţiach detek-
tív serţant Trotter, ktorý 
informuje prítomných 
hostí, ţe vrah je na ceste 

do hotela a bude pokračovať vo vraţdení. Serţant začína vyše-
trovanie a potom ako jedna osoba je zavraţdená, podozrenie 
na osobu vraha sa postupne prenáša na všetkých ubytovaných 
hostí, včítanie domácich. Ako vyvrcholí zápletka tejto detek-
tívky je zámerne vynechaná a drţí obecenstvo v napätí, aby si 
vychutnalo, kto je vrahom. 

Predstavenie vedené vo veľkom štýle vo výbornom naštu-
dovaní postáv jednotlivými hercami nemalo z pohľadu diváka 
ţiaden kaz. Hra postupne gradovala, ale aţ prakticky do konca 
predstavenia, nikto z divákov nevedel, ako sa to všetko vyvrbí. 
Aţ úplný záver potvrdil, ţe vrahom bol detektív serţant 
Trotter.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 732/1/09  
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Uţ po druhýkrát vystavovali umelci svoje diela v budove 
historického mlyna v Trenčianskych 
Biskupiciach dňa 25. septembra 2009. 
Hlavná organizátorka výstavy akade-
mická maliarka Eva Mišáková – Ábe-
lová v úvodnom slove pri vernisáţi 
výstavy konštatovala, ţe „pred tromi 

rokmi v týchto priestoroch vystavovalo dvanásť výtvarníkov 
a dnes to bolo sedemnásť výtvarníkov. Boli to ľudia, ktorých 
som oslovila osobne, teda 
tých s ktorých sa najčastejšie 
osobne stretávam. Podstatnú 
časť vystavujúcich tvoria 
profesionálnu výtvarníci. No 
medzi vystavujúcimi sú aj 
výtvarníci, ktorí sa nevenujú 
tvorbe profesionálne, ale aby 
sa tu dobre cítili a porovná-
vali svoju tvorbu s profesionálmi.  

Na výstave prevládala maľba, ale medzi dielami boli vys-
tavené aj fotografie, grafiky či plastiky. Podľa Eva Mišákovej 
– Ábelovej výstava je nekomerčným podujatím, ktoré má je-
diný cieľ, aby výtvarníci prezentovali svoje práce na verej-
nosti a robili ľuďom radosť. Na vernisáţ výstavy prišlo okolo 
150 návštevníkov a atmosféra ? No tá bola fantastická.  

Trenčianske noviny 29.09.2009 
Pomocná evidencia 737/1/09 
 
Hoci Milan Rastislav Štefánik v Trenčíne oficiálne nikdy 

nebol, ale jeho odkaz tu stále ţije. Pri príleţitosti zápisu Mo-
hyly Milan Rastislava Štefánika na Bradle do zoznamu 
Európskeho kultúrneho dedičstva prezentoval Ivo Veliký dňa 
29. septembra 2009 na pôde Verejnej kniţnice Michala 
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Rešetku vlastnú publikáciu pod názvom „Štefánikovské 
atribúty v Trenčíne“.  

Táto publikácia zachytáva tie prvky, ktoré spájajú M. R. 
Štefánika s Trenčínom, ako napríklad vznik Štefánikovej spo-
ločnosti v Trenčíne v roku 1931, ktorá v podstate existuje dod-
nes. Punc atraktivity však celému podujatiu dalo sprístup-
nenie málo známych skutočností, ktoré autor získal štúdiom 
39 ročného ţivota medzinárodne uznávaného vedca, diplomata 
a vojaka. Trenčiansku verejnosť najviac oslovili zmienky  
o jeho ôsmich výstupoch na najvyšší vrch Európy Mont Blanc, 
o jeho siedmich komplikovaných operáciách ţalúdka, ako aj 
o jeho mimoriadnej vedeckej činnosti, najmä v oblasti astro-
nómie. Zaujali aj jeho plány kolonizovať so Slovákmi ostrov 
Tubui na Tihiti, ktorý pre nich kúpil. 

Trenčan č. 10/2009 
Pomocná evidencia 878/1/09  

 
Dňa 2. októbra 2009 nadišiel ten deň, na ktorý sa tešili 

realizátori repliky gréckej vojnovej lode, keď nastal deň 
slávnosti krstu. Tomuto slávnostnému dňu predchádzali nároč-
né plavebné skúšky na Oravskej priehrade a po ich splnení 
lodní inšpektori vydali oficiálne povolenie, ţe táto loď je 
schopná sa plaviť. V nádhernom slnečnom počasí babieho leta 

pred početnou 
návštevou zveda-
vých Trenčanov 
organizátori pri-
pravili program 
na pláţi, ktorý 
všetkých prítom-
ných uviedol do 
obdobia starove-
ku.  
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Príleţitostní návštevníci po príchode na miesto márne hľa-
dali starú vojnovú grécku veslicu s Argonautmi. Tá zatiaľ kot-
vila pod Skalkou. Po 14. hodine sa spustila dole Váhom, aby 
o 14,30 h. zakotvila na provizórnom prístavnom móle na pláţi 
aj s dvadsiatimi Argonautmi. Po zakotvení lode Argonauti a 
domáci bojovníci Bludní rytieri zahrali historickú scénku oz-
brojenej roztrţky, ktorá sa skončila napokon mierom oboch 
bojujúcich strán.  

Ďalšia časť pro-
gramu sa odvíjala od 
vystúpenia tých, 
u ktorých vznikol 
nápad, ako aj ktorí 
mali najväčší podiel 
na realizácii repliky 
gréckej vojnovej lo-
de – Jaroslav Ma-
tejka, Peter Vozárik, ktorí priblíţili obdobie jej realizácie 
a za organizátorov slávnostného krstu zástupca Slovenskej 
agentúry cestovného ruchu Slovenskej republiky Mgr. Peter 
Pastier, ktorý informoval o ďalších zámeroch vyuţitia Os-
trova. 

 Program pokra-
čoval obetovaním 
starovekým gréc-
kym bohom – Dio-
vi, bohovi námor-
níkov Poseidonovi 
a najuctievanejšie-
mu Apolónovi. Po 
obetovaní ohňom 
a vínom prišiel rad 
aj na slávnostný 
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krst šampanským, ktorého krstnou mamou sa stala účastníčka 
Olympijských hier v Pekingu vodáčka Martina Kohlová 
a loď dostala svoje meno „Hyperborea“. „To bolo pomeno-
vanie pre krajiny severne od rieky Dunaj“  skomentoval výber 
pomenovania Jaroslav Matejka. No a potom sa „Hyperborea“ 
po krste vydala na svoju prvú plavbu, na palube ktorej sa ties-
nili viaceré významné osobnosti ako napríklad primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler, realizátori lode Jaroslav Matej-
ka a Peter Vozárik, staviteľ lode Radim Zapletal a ďalší. 

Vedúci šermiarskej skupiny Bludní rytieri z Beckova Jaro-
slav Matejka 
pri tejto príleţi-
tosti o ďalších 
zámeroch s lo-
ďou povedal, ţe 
ak vydrţí pekné 
počasie loď bu-
de asi tak dva 
týţdne premá-
vať po Váhu 
a voziť záujemcov. Potom ju zazimujú a nachystajú na budúcu 
sezónu. Okrem toho doplnil, ţe chcú z lode urobiť plaviace 
múzeum replík, kde umiestnené exponáty, ktoré sa pouţívali 
na takejto lodi v dávnej minulosti. Budú tam nielen zbrane 
starovekého vojska, ale aj praktické veci, nádoby na víno 
a vodu. Návštevníci okrem pôţitku z plavby po Váhu budú 
zoznámení aj s gréckou históriou, ktorú táto loď stelesňuje. Na 
záver svojej výpovede vyslovil ţelanie, ţe by sa s loďou radi 
vybrali na Dunaj a previezli sa aj po Čiernom mori.  

Loď, ktorá bola dnes pokrstená má tvar z obdobia starove-
vého Grécka. Jej  posádku v minulosti tvorili vesliari, ktorí bo-
li súčasne aj bojovníci. Keď opustili veslá, vyskákali z lode 
a mečom bojovali proti nepriareľovi. Hlavnou zbraňou lode 
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bola jej rýchlosť a obratnosť. Útočili s ňou tak, ţe sa snaţili 
preraziť bok druhej lode.  

Loď, ktorá bola v Trenčíne pokrstená má dĺţku 17 metrov, 
necelé štyri metre šírky, váţi tri tony a je celá z dreva. Na 
spojovacie prvky boli pouţité moderné materiály. Staviteľom 
lode bol Radim Zapletal z přerovskej firmy, ktorá zhotovila 
viaceré napodobeniny historických lodí pre potreby filmových 
štúdií. Hyperboreu stavali asi tri mesiace, potom ju previezli 
na Oravskú priehradu, kde viac ako dva mesiace trvali tech-
nické skúšky. Loď má veľkosť dvoch tretín vojnovej gréckej 
lodi. Je postavaná z dreva a podľa staviteľa lode, ten je dáva 
záruku desiatich rokov za podmienky, ţe jej správca sa bude 
o ňu dôkladne starať. Znamená to, ţe nenechajú na ňu praţiť 
slnko a keď bude pršať ju zakryjú. 

www.sme.sk 04.10.2009 
Pomocná evidencia 749/1/09  
 
V dňoch 4. aţ 6. októbra sa uskutočnila v mestskej časti 

Trenčína Opatovej výstava ovocia, kvetov a zeleniny spojená s 
prezentáciou výrobkov domácich majstrov z mestskej časti. 
Podľa hlasovania návštevníkov výstavy organizátori udelili 
šesť cien, ktoré odovzdala vedúca Kultúrneho strediska a 
Klubu dôchodcov Opatová Mária Husárová. Na výstavu pris-
peli svojimi nápaditými exponátmi deti základnej a materskej 
školy Opatová. 

Mária Husárová 
 
V sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne sa vo štvrtok 

8. októbra 2009 sa stretli priatelia a priaznivci tvorby spiso-
vateľa Rudolfa Dobiáša na prezentácii jeho najnovšej knihy 
Litánie k slobode a zároveň pri príleţitosti ţivotného jubilea 
75. narodenín tohto významného regionálneho autora. Sláv-
nostné podujatie otvoril primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
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nislav Celler. Novú knihu ilustroval regionálny výtvarník 
Jozef Vydrnák a vydalo ju Vydavateľstvo Michala Vaška 
v Prešove. 

Ešte pred 
slávnostným vy-
prevadením do 
ţivota sa k prí-
tomným postup-
ne prihovorili 
hostia tejto sláv-
nosti. Ako prvý 
vystúpil predse-
da Trenčianske-
ho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý poprial ju-
bilantovi, aby aj naďalej pôsobil medzi umelcami ako tmeliaci 
element v trenčianskom regióne. Potom sa k prítomným priho-
vorila riaditeľka Vydavateľstva Michala Vaška Gabriela 
Smolíková, ktorá pripomenula symboliku dátumu vydania 
knihy,  ţivotné jubileum autora a výročie neţnej revolúcie, 
ktorým sa začalo obdobie slobody po páde totalitného reţimu.  

Spisovateľ – prozaik, básnik, autor literatúry pre deti a 
mládeţ sa narodil 
v obci Dobrá pri 
Trenčíne. V súčas-
nej slovenskej lite-
ratúre má výnimoč-
né postavenie tak 
svojimi ţivotnými 
osudmi, ako aj té-
mami svojich kníh. 
V roku 1953 ho 
zatkli a odsúdili na 18 rokov väzenia za „protištátnu činnosť“.     

Milan Resutík pokrstil novú knihu jesennými lístkami 
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Po siedmich rokoch strávených v jáchymovských uráno-
vých baniach sa v roku 1960 vrátil do rodiska v Dobrej pri 
Trenčíne. O svojich trpkých ţivotných skúsenostiach začal 
písať aţ o tridsať 
rokov neskôr. Do 
sveta literatúry 
vstúpil cez roz-
hlas, rozprávkové 
hry, dramatizácie 
pre školské vysie-
lanie a neskôr 
básničky do det-
ských časopisov. 
Názvy kniţiek, ako Vietor v klobúku, Veľké biele vtáky, Hr-
dličky, Lupeň zlatej ruţe či Motýľ v škrupine, sa v sedem-
desiatych rokoch stali súčasťou čitateľského sveta sloven-
ských detí.  

Rudolf Dobiáš je tieţ básnikom. V roku 1977 vydal bás-
nickú zbierku Slávnosti jari a v roku 2004 zatiaľ poslednú 
básnickú zbierku Medzi trávou a vetrom (Básne z budúcej 
pozostalosti). Po páde komunizmu v novembri 1989 uzreli 
svetlo sveta jeho knihy o „ne-
zabúdaní a odpustení“ Temná 
zeleň, Tajní ľudia, Zvony a 
hroby. Bol zostavovateľom 
dvojzväzkovej publikácie 
Triedni nepriatelia 1. a 2., 
ktorá zachytáva dokumentár-
nym spôsobom svedectvá o 
brutalite komunistického reţimu. V doslove k poslednej knihe 
R. Dobiáša Znovuzrodenie (2007) spisovateľ Anton Baláţ píše 
: „Znovuzrodenie nateraz završuje Dobiášov veľký epický 
cyklus príbehov o nezabúdaní a odpúšťaní... Dobiášove pro-
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zaické knihy z prítmia významne obohatili súčasnú slovenskú 
literatúru, nanovo zvýraznili jej humanistickú tradíciu a záro-
veň vytvorili dramatický a umelecky sugestívny obraz tem-
ných stránok slovenského ţivota v druhej polovici 20. sto-
ročia.“ Moţno dodať, ţe v Dobiášovom podaní sú temné 
stránky ţivota vyvaţované hľadaním a nachádzaním 
mravných hodnôt. V roku 1996 udelil Spolok slovenských 
spisovateľov Rudolfovi Dobiášovi Cenu SSS za knihu Temná 
zeleň a v roku 2004 Rada Konferencie biskupov Slovenska pre 
vedu, vzdelanie a kultúru Cenu Fra Angelica za prínos 
kresťan-ských hodnôt do umenia. Rudolf Dobiáš je tmeliacim 

prvkom a 
„dobrým du-
chom“ nielen v 

spisovateľskej 
obci, ale aj v kru-
hoch výtvarní-
kov a fotografov 
v Trenčianskom 
kraji, kde ho výt-
varnícka obec po-

vaţuje za „ver-bálneho kurátora“ výstav. Jeho pôsobenie však 
ďaleko prekra-čuje hranice nášho kraja, keď reprezentuje 
nielen na vo všet-kých kútoch Slovensku, ale aj v zahraničí. 
Ako spisovateľ je veľmi populárny a absolvoval mnoţstvo 
stretnutí a besied s dospelými i deťmi, napr. v Povaţskej 
Bystrici, Novom Meste n/V., Handlovej, Neporadzi, v Novej 
Dubnici i Dubnici n/V. a podobne. Napomáha v činnosti 
nielen Literárnemu klubu Omega v Trenčíne, ale osobitý 
vzťah majú k nemu členovia Literárneho klubu Poet v 
Prievidzi. Často sa zúčastňuje aktivít oboch klubov. Vystupuje 
v roli hostiteľa na stretnutiach spiso-vateľov so vzťahom k 
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Trenčianskemu kraju a vlastne práve jeho osobnosť je jedným 
z lákadiel, pomocou ktorých nás spi-sovatelia navštevujú. 

Vlastné poznámky 
 
 Po šiestich rokoch vydala najznámejšia slovenská under-

groundová metalová kapela Depresy nový album. V piatok                   
9. októbra 2009 ho pokrstili v Trenčíne na Necro Feste v 
Piano Clube. Death metalová skupina z Trenčína počas osem-
nástich rokov existencie a niekoľkých obmenách v zloţení 
vydala štyri albumy, ktoré sa okrem Slovenska a Európy 
dostali aj do Juţnej Ameriky, Japonska, ale aj Afriky. 

„Vznikli sme z depresie v roku 1991, ako spolok tren-
čianskych mladíckych nadšencov. Po dvoch rokoch sme vy-
dali prvé demo. Náš najnovší album je hudobne prepraco-
vanejší. Tematika sa pohybuje okolo krajných situácii medzi 
ţivotom, smrťou a toho, čo je medzi tým,“ povedal spevák 
Stanislav Derneš. Napriek názvu veselí členovia kapely 
doposiaľ veľké európske turné neabsolvovali a s fanúšikmi 
komunikujú skôr cez internet, alebo cez klasickú poštu. List 
dostali aj od fanúšika z Kuby. Ako dodal Stanislav Derneš, čas 
pokročil a rodinné a iné povinnosti im prípadnú šnúru mimo 
hranice Slovenska sťaţujú. 

www.sme.sk 10.10.2009 
Pomocná evidencia 761/1/09  

 
Do 15. ročníka súťaţe kresleného humoru a satiry v Novom 

Meste nad Váhom pod názvom Zlatý osteň 2009 sa prihlásilo 
dvadsaťpäť známych autorov, ktorí svojimi prácami reagovali  
na tému „Čo sa nám prihodilo v rokoch 2008 aţ 2009“. V ich 
práca sa objavili aktuálne témy našej doby ako príchod eura, 
plynová kríza, prezidentské voľby a podobne.  

Štvorčlenná porota na svojom zasadnutí 18. septembra 2009 
rozhodla, ţe hlavnú cenu súťaţe získal renomovaný autor 
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Ľubomír Kotrha z Trenčína za kvalitné a farebné prepraco-
vanie diela bez slov. Čestné uznanie získala aj známa tren-
čianska dvojica Weber – Vrtík  za veselé a aktuálne príspevky 
k aktuálnej téme. 

Vlastné poznámky 
 
Otázka či má čo povedať skromná postava profesorky Má-

rie Pecíkovej unáhlenému a hektickému dnešku bola leitmo-
tívom spomienkovej besedy z cyklu „Poznávame Trenča-
nov“, zorganizovanej Verejnou kniţnicou M. Rešetku 6. ok-
tóbra 2009 pri príleţitosti nedoţitých 95. narodenín tejto 
zaujímavej trenčianskej rodáčky. Napriek tomu, ţe Mária 
Pecíková nepatrí k všeobecne známym osobnostiam, jej ne-
tuctový ţivotný príbeh stojí za povšimnutie. Narodila sa 
25. septembra 1914 v dnešnej mestskej časti Trenčianske Bis-
kupice. Spomedzi 11 súrodencov mala ako jediná moţnosť 
študovať na trenčianskom gymnáziu (posledný ročník absol-
vovala v školskom roku 1934/35), neskôr dokonca na Príro-
dovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. A hoci mala 
pred sebou sľubnú vedeckú kariéru, ţivot napokon podriadila 
hlasu srdca a oddala sa myšlienkam laického apoštolátu. Popri 
pozícii profesorky pôsobila medzi stredoškolskou mládeţou aj 
ako duchovná vychovávateľka. Jej prvú pedagogickú zastávku 
akoby symbolicky, predstavovalo trenčianske dievčenské 
gymnázium školských sestier de Notre Dame v rokoch 1940 – 
1942. Náboţenské poslanie realizovala spočiatku v podobe 
záujmových krúţkov, neskôr, s príchodom nekompromisných 
päťdesiatych rokov, uţ len vo forme ilegálnych stretnutí. 
Koniec učiteľskej dráhy paradoxne nezapríčinilo podlomené 
zdravie, keď trpela tuberkulózou, ale aţ poniţujúce šestnásť 
mesačné väzenie v ťaţkých podmienkach za aktívnu činnosť v 
treťom ráde sv. Františka. Z pohľadu charakterových vlast-
ností moţno Máriu Pecíkovú smelo označiť za maximalistku, 
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pričom náročná bola jednak na seba, ale i na svoje najbliţšie 
okolie. Záleţalo jej totiţ na celom človeku a snaţila sa 
kultivovať nielen jeho rozum, ale tieţ srdce. Niekdajšiu ţiačku 
Evu Trizuljakovú dokonca inšpirovala k napísaniu ţivoto-
pisnej knihy „Môj ţivot je moje krédo“.  
     Na zaujímavom spomienkovom stretnutí, ktoré moderoval 
spisovateľ Rudolf Dobiáš, sa okrem študentov trenčianskych 
stredných škôl zúčastnili aj netere Magdaléna s Annou a sy-
novec Daniel, všetci zo strany Máriinho nebohého brata Jo-
zefa.  

zapísal Peter Martinák 
 

V podvečer 22. októbra 2009 vo výstavných priestoroch 
Mestskej galérie v Trenčíne sa so svojou tvorbou predstavil 
akademický maliar Zdeno Horecký, ktorá je spojená so 

ţivotom pod Rozsutcom. 
Slávnostnú náladu vernisá-
ţe rozprúdil so svojou har-
monikou Ferko Mucha 
z Terchovej a potom uţ 
prítomných návštevníkov 
a vystavujúceho autora pri-
vítala poslankyňa Mestské-
ho zastupiteľstva v Tren-
číne Marta Blahová.  

Ţivot a tvorbu priblíţila vo svojom vystúpení kuratórka 
výstavy Zuzka Bobovská. V úvodnom slove konštatovala, ţe 
pred štyrmi rokmi navštívila s majstrom Horeckým Trenčín 
a ten sa mu tak zapáčil, ţe si povedal, ţe by chcel v ňom 
vystavovať. Zároveň povedala, ţe autora, rodáka z Bytčice 
uchvátila prekrásna príroda pod Rozsutcom, čo sa v plnej 
miere objavuje v nekonečnom mnoţstve jeho prezentovaných 
prác sa, v ktorých sa Rozsutec objavuje v rôznych podobách. 

zľava – Zdeno Horecko a Ferko Mucha 
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Študoval na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení 
krajinárskeho maliarstva u profesorov Jána Mudrocha, B. 
Hoffstädtera a D. Millyho. Venuje sa komornej, krajinárskej 
maľbe a ilustrácií. Tvoril diela, ktoré sa uplatnili v spojení 
s architektúrou. Navrhol a realizoval monumentálne mozaiky, 
smalty, reliéfy, fontány a priestorové objekty. Námety pre 
svoje diela čerpal a stále čerpá zo severného Slovenska – 
Oravy, Kysúc, z krajiny pod Malou Fatrou. Jeho ranná tvorba 
sa formovala pod vplyvom jeho učiteľov a na scénu maliar-
skeho umenia vstúpil s krajinárskou tvorbou. Jeho tvorba je 
bohatá a mnohostranná, no veď za ním je uţ viac ako päť-
desiat rokov umeleckej práce. 
Zdeno Horecký patrí k zakla-
dajúcim členom Skupiny 
Mikuláša Galandu, ktorí mali 
prvú výstavu v roku 1957 
v Ţiline. V Ţiline zaloţil Ľu-
dovú školu umenia, na ktorej 
vychoval veľa mladých 
umelcov, ktorí dnes patria k špičke umelcov. Od roku 2004 
pôsobí ako starosta Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. 
So svojimi dielami sa zúčastnil na desiatkach výstav doma 
a v zahraničí. Na jeho chválu ešte treba uviesť organizovanie 
medzinárodných sochárskych sympózií v Terchovej a medzi-
národných maliarskych plenérov v Zázrivej. Záverom zvý-
raznila myšlienku básnika a publicistu Rudolfa Čiţmárika, 
ktorý nazval Zdena Horeckého básnikom oravskej prírody 
a Rozsutec jeho najčastejšou metaforou. „Koľkokrát sa púšťal 
do toho, aby vrch pokoril a dostal na plátno. Vrch nekľakol, 
ale ani maliar. Je to ich boj, ktorý sa nikdy neskončí, chvála 
Bohu.“ Po poďakovaní sa autorom všetkým, ktorí prišli na 
vernisáţ výstavy na počúvanie hral výber ľudových piesní 
z Oravy Ferko Mucha. 
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Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 787/1/09 
 

Uţ po šiesty raz sa v 
Trenčíne sa konala re-
gionálna prehliadka krá-
sy na pódiu Posádkového 
domu armády, na ktorej 
sa stretlo dvanásť fina-
listiek, dievčat vo veku 
od 17 do 22 rokov. Po-
dujatie moderoval Peter 

Lengyel.  
Dievčatá sa publiku predviedli v rôznych podobách, ako 

beţné tínedţerky, okúzľujúce nevesty v bielych svadobných 
šatách, v sexi úsporných bikinách či v slávnostných spoločne-
ských šatách. Pri rozhovore s mo-
derátorom niečo málo o sebe pre-
zradili. Počas prestávok, keď si 
dievčatá menili garderóbu, vys-
túpili hudobní hostia speváci Kris-
tína, Robo Opatovský, dokonca 
tancoval aj slovenský imitátor Mi-
chaela Jacksona. 

No a potom sa začali rozdávať 
tituly a celé podujatie gradovalo.  
O Miss fotogenic rozhodol foto-
graf Jozef Ševčík, ktorý nafotil 
portréty dievčat a rozhodol sa pre 
Simonu Jánošovú.  

Za Miss MY zvolili čitatelia 
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troch týţdenníkov siete MY v kraji Hornonitrianskych novín, 
Novín stredného Povaţia a Trenčianskych novín Simonu 
Beňovičovú.  

Za Miss sympatia vybrali diváci Trenčianskej televízie 
Radku Hudecovú. 

Trinásťčlenná porota určila, ţe druhou vicemiss sa stala 
Jana Centárová, prvou vicemiss Simona Beňovičová a Miss 
Trenčín pre rok 2009 Simona Jánošová. Víťazka tretiačka na 
Obchodnej akadémie M. Hodţu v Trenčíne po súťaţi pove-
dala, ţe „má zmiešané pocity, ale víťazstvo nečakala. Celú 
súťaţ a účasť v nej berie ako výbornú ţivotnú skúsenosť.“  

Trenčianske noviny 04.11.2009 
Pomocná evidencia 839/1/09 

 
Dňa 6. novembra 2009 v podvečer v Posádkovom klube 

v Trenčíne sa predstavili členovia fotoskupiny META na svo-
jej 46. výstave. Výstava sa niesla v duchu nedoţitých 75. na-
rodenín zakladateľa tejto skupiny Antona Štubňu.  

Úvod otvorenia spestrilo vystúpenie speváčky Starostovej 
za doprovodu Dušana Ţemberu. Prítomných návštevníkov 
výstavy privítal prezident fotoskupiny Ing. Vojtech Tichý. 
Ospravedlnil tú skutočnosť, ţe vystavujúci členovia skupiny 

v danom čase 
výstavy majú 
svoje diela vys-
tavené vo výlohe 
Posádkového klu-
bu a vo výstavnej 
sieni je vystavená 
časť diel Antona 
Štubňu a nemalá 
časť členov foto-
skupiny.  
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Ţivot Antona Štubňu priblíţil vo svojom príhovore Ing. Ján 
Tluka. Anton Štubňa ţil a tvoril v Trenčíne. S fotografiou 
začal ako amatér a bol jedným zo štyroch zakladateľov METY 
v roku 1962. Svojou fotografiou výrazne ovplyvnil vývoj 
slovenskej fotografie v šesťdesiatich a sedemdesiatich rokoch, 
kedy od výtvarne čistej 
fotografie prešiel k me-
taforickým obrazom, 
ktoré objavoval na de-
tailoch starých stien a na 
vyslúţilých a odhode-
ných predmetoch. Lo-
gickým vyústením tohto 
vývoja bola totálna  izo-
lácia predmetov od ich 
okolia a následné vytváranie svojbytných fotografických ob-
jektov a výtvarných artefaktov pomocou montáţe, koláţe  
a autorskej kombinovanej techniky. Okrem voľnej fotogra-
fickej tvorby realizoval tieţ monumentálnu, veľkoplošnú výz-
dobu vo viac ako päťdesiatich interiérov, pre ktoré vypracoval 
vlastný originálny spôsob adjustácie fotografického obrazu. 
Zúčastnil sa celého radu kolektívnych výstav v Amerike, Eu-
rópe a Austrálii. Právom je zastúpený vo zbierkach Sloven-
skej národnej galérie v Bratislave a Moravskej galérie v Brne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 850/1/09 
 
Od 6. novembra 2009 Galéria M. A. Bazovského v Tren-

číne vystavovala tvorbu trenčianskeho rodáka Igora Kalného 
pod názvom Vstup ticha. Jeho tvorbu priblíţila kurátorka 
výstavy Daniela Čarná z Galérie mesta Bratislava spolu s ot-
com umelca, známym publicistom Slavo Kalným. „V pozo-
stalosti autora sa nachádza niekoľko stoviek aţ tisícov diel. 
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V tejto komornej výstave je vystavený reprezentatívny výber 
35 diel, povedala Daniela Čarná. Okrem kresby, ktorá je 
dominantou tvorby vystavujúceho autora, sa tento venoval 
poézii, fotografii a maľbe.  

Igor Kalný patrí k najvýznamnejším autorom neoficiálnej 
výtvarnej scény 80. rokov minulého storočia. Tvoriť začal na 
prelome 78. a 80. rokov 20. storočia. Vyštudoval Strednú prie-
myselnú školu grafickú. Napriek tomu, ţe nemal akademické 
vzdelanie, veľmi skoro si našiel vlastný vyhranený názor. 

Trenčianske noviny 16.11.2009 
 

V neskoré popolud-
nie dňa 10. novembra 
2009 výstavné priesto-
ry Mestskej galérie 
v Trenčíne privítali 
návštevníkov na ver-
nisáţi výstavy mladej 
ambicióznej vysoko-
školáčky, trenčianskej 
rodáčky Kataríny Ba-

bálovej.  
Úvod patril vystúpeniu mladých hudobníkov Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne a privítaniu, kto-
rého sa zhostila vedúca 
odboru kultúry Mest-
ského úradu v Trenčíne 
Bc. Elena Gabajová.  

Ţivot a ambície mla-
dej umelkyne priblíţil 
kurátor výstavy PhDr. 
Marián Kvasnička.  
Hneď v úvode sa priz-
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nal, ţe on stál za tým, aby tento nádejný adept svoju umeleckú 
činnosť ukázal na verejnosť. Zblíţil sa s ňou na jar tohto roku, 
keď preberali umelecké smery a avangardy 20. storočia, ako 
jej povinnú súčasť vysokoškolského štúdia. Ako povedal „náš 
dialóg bol o to ťaţším, lebo Katka Babálová je nepočujúca. To 
u mňa vyţadovalo vyjadrovať sa stručne, presne, aby to moja 
poslucháčka pochopila, lebo moja poslucháčka mnou vyslo-
vené slová odčítavala z úst.“ Talent, to je charizma, dar, da-
nosť, ktorá potrebuje kultiváciu a podmienky. V tomto kon-
texte nie je zanedbateľná pedagogická pečať manţelov Meš-
kových zo Základnej umeleckej školy v Trenčíne a tieţ krásne 
roky na Strednej umeleckej škole v Trenčíne, kde Katka vyš-
tudovala odbor propagačnej grafiky u takých osobností, akými 
sú P. Grisa a T. Tóthová. Fotografický kurz Fotosight umocnil 
jej záujem o presahy médií na báze umeleckej fotografie. O jej 
talente a pripravenosti sa vzdelávať na vysokej škole potvr-
dzujú výsledky prijímacích pohovorov, keď ju prijali do Bra-
tislavy, Zlína aj do Banskej Bystrice. Vybrala si Bratislavu. Po 
tom, ako absolvovala dobré základy na Katedre vizuálnej ko-
munikácie P. Nosáľa, získala ďalšiu podporu v špeciálke gra-
fického dizajnu S. Stankóciho. Vďaka otvorenosti súčasného 
výtvarného školstva, ktoré netlačí svojich elévov do „povin-
ných jázd“, a akceptuje svojráznosť adeptov otvorenosťou 
voči nápadom a víziam, čo umoţňuje Katke uplatniť jej 
nápady. 

Výtvarný prejav mladej umelkyne nazval kurátor „kabkáţ“, 
ktorý charakterizoval so znakmi, ako vyznačujúci sa nevšed-
nou pohotovosťou kresby, klasických grafických médií, foto-
grafického videnia, ktoré dokáţe navzájom prepájať šikov-
nými počítačovými multiplikáciami. Kabkáţ je však okrem 
spájania rôznych médií do rovnorodých predstáv aj štýlovou 
uvoľnenosťou voči všetkým vplyvom súčasnej vizuálnej kul-
túry, vrátane reklamen reprodukcie, graffitti, pop-artovej scé-



 486 

ny, komiksu, animácií, inštalácií, aranţovania, performancií, 
happeningov, klipovej dikcie, šokových šotov, fotografických 
momentiek a gagov. Popri akčnej výtvarnej pohotovosti má 
mladá autorka zmysel aj pre utilitárne, praktické celky, akými 
sú objekty výtvarného dizajnu, alebo merkantilného výtvar-
níctva. Dokáţe pracovať s proporciami rôznych variant písma, 
plochy, celkov, detailov, obrazov a vizuálnych vrstiev.  

Svoju prvú výstavu nazvala Katka „prerušenie ticha“. Ticho 
je pre ňu akustickým panenstvom. Ona však počuje veci, ktoré 
mi obyčajní smrteľníci nepočujeme a aj nevidíme. „Jej tvorba 
je pre mňa vášnivým posunkovým divadlom nevídanej a nes-
lýchanej sily.“ 

Vlastné poznámky 
 
V rámci cyklu „Poznávame Trenčanov“ usporiadala Verej-

ná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne dňa 10. novembra 
2009 besedu o knihe „Konečná zástavka – Slovensko!“ od au-

torov Petra Kaššáka 
a Mariána Hrogdeka. 

Besedu moderovala 
pracovníčka kniţnice 
Mgr. Nora Hlubinová. 
V úvode hovoreného slo-
va uviedla, ţe obaja au-
tori od svojej mladosti sa 
venovali histórii a bojo-

vému letectvu a to ich viedlo aj k napísaniu spomínanej knihy, 
ktorá mapuje osud anglo – amerických letcov zostrelených 
nad územím Slovenska v rokoch 1944/1945. Je zaujímavos-
ťou, ţe obaja autori sú svojím povolaním, teda pracovným 
zaradením úplne mimo histórie (Peter Kaššák je matematik - 
fyzik a Marián Hrogdek je stomatológ, lekár).  

zľava . MUDr. Marián Hrogdek, Mgr. Nora Hlubinová 
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Na stretnutie s čitateľmi prišiel len Marián Hrogdek, ktorý 
na seba prezradil, ţe záľubu o letectvo v ňom vypozorovali uţ 
rodičia. Podporovali 
ho v tom, ţe mu zača-
li kupovať časopis 
Křídla vlasti, dnes Le-
tectví a kozmonautika 
a ktoré odoberá do 
dnešných dní. Toto 
čítanie v ňom vypro-
vokovalo hlbšie štu-
dovanie leteckej histórie, najmä z druhej svetovej vojny. Naj-
zaujímavejšie boli pre neho stretnutia s domácimi veteránmi 
bojov, v minulosti zatracovanými, ale aj s americkými letcami, 
pretoţe do vyprávania mohli vloţiť kus autentičnosti a plas-
tičnosti. 

Vlastné poznámky 
 
Koncertom speváčky Marty Kubišovej dňa 15. novembra 

2009 v Posádkovom klube začali v meste Trenčín päť dňové 
jubilejné oslavy 20. výročia Neţnej revolúcie. Na koncerte sa 
okrem iného zúčastnil predseda Slovenskej demokratickej 
a kresťanskej únie Mikuláš Dzurinda s manţelkou, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH. a ďalší hostia. Po privítaní hostí moderátorkou Jarkou 

Rajnincovou sa k prí-
tomným prihovoril pri-
mátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler, 
ktorý okrem iného pove-
dal, ţe „kaţdý vieme, 
prečo sme tu. Povedať 
niečo zmyslu plné nie je 
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jednoduchou úlohou. Na pomoc som si zobral myšlienku 
Antona Srnholca, ktorý zaţil v uplynulom období zaţil naj-
krutejšie väzenie v minulom reţime. Jeho pokora k ľudskosti 
a dobru vo mne vyvoláva obdiv.“ Citujem : „Dnes sa ţije veľ-
mi rýchlo. Ľudia uţ vôbec nevedia, čo bolo pred šesťdesia-
timi rokmi, ţe tu bola vojna a podobne. Dokonca si nepamä-
tajú to, čo urobila predchádzajúca vláda. Denne sú zavalený 
toľkými povinnosťami, ţe majú čo robiť, aby vôbec preţili.“ 
Udalosti 17. novembra si musíme dôstojne pripomenúť, na 
chvíľu sa zasta-
viť a aj v zápale 
kaţdodenných 
povinností si pre 
tento historický 
deň musíme vy-
hradiť v našej 
pamäti. Verím, 
ţe mesto Trenčín 
vďaka programu, 
ktorý sme pri-
pravili, bude opäť ţiť udalosťami spred dvadsiatich rokov.  

No a potom uţ na javisko vystúpil orchester Petra Ma-
láska so speváčkou Martou Kubišovou, ktorých obecenstvo 
vrelým potleskom privítalo. Ich výkon na scéne sprevádzal po 
kaţdej interpretovanej piesne. Na záver predniesla pieseň 
„Modlitba pre Martu“, ktorá vyvolala búrku nadšenia sprevá-
dzanú potleskom. 

Na druhý deň 16. novembra 2009 oslavy 20. výročia pádu 
komunizmu pokračovali opäť hudbou koncertom na Miero-
vom námestí, ktorý organizátori nazvali Pocta slobode, v kto-
rom učinkovali kapely Chór váţskych muzikantov, David 
Koler & Band a Bez ladu a skladu s Michalom Kaščákom. 
Tisícky ľudí s ním zborovo spievali hity ako „Udavač“, „Píšte 

Chór váţskych muzikantov 

Bez ladu a skladu 
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všetci modrým perom“, či „Génový inţinier“. Michal Kaščák 
pripomenul, ţe je to len druhý raz, čo kapela zahrala na 
“svojom” námestí. Reči politikov a disidentov na pódiu 

neodzneli, hrala len 
hudba. Kapely na 
námestie prilákali ľudí 
všetkých vekových kate-
górií. Tí spontánne začali 
štrngať kľúčmi. Jediné, čo 
bolo trocha rušivé, bola 
hlučnosť muziky, ktorá 
dala zabrať ušným 

receptorom. 
Vlastné poznámky  

 
V deň 20. výročia Neţnej revolúcie dňa 17. novembra 2009 

pred parkom na Námestí sv. Anny pred budovou Krajského 
súdu v Trenčíne sa zišlo niekoľko stovák občanov, aby sa 
zúčastnili na slávnost-
nom odhalení Pamät-
níka obetí komuniz-
mu. Úlohy moderá-
tora sa zhostil herec a 
trenčiansky rodák 
Štefan Skrúcaný, 
ktorý privítal všet-
kých prítomných 
a sprevádzal pripra-
veným programom. Prvým slávnostným rečníkom bol pod-
predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Milan 
Hort, ktorý pripomenul, ţe „sloboda, ktorá prišla v roku 1989 
bola najvyšším darom, ktorú sme dostali a prestali sa báť. 
Pripomenul myšlienku svojho staručkého profesora z roku 
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1975, ktorý povedal, „synak chcem sa ti priznať, ţe som ţil 
pekný a krásny ţivot, keď som zaţil aj demokraciu aj slobodu 
a teraz ţijem v komunizme. Je to úplne iné. Keď komunizmus 
nepadne teba nič dobre nečaká, lebo ty nebudeš vedieť, čo je 
ţivot v slobode. Ale keď zaţiješ pád komunizmu, tak toľko, čo 
tu bačoval komunizmus v dušiach národa, toľko rokov to bude 

trvať, kým sa komunizmus 
dostane z duše národa 
von.“ Vychádzajúc z tohto 
tvrdenia, sa mi potvrdzuje, 
prečo naša cesta tých dvad-
sať rokov je taká kompli-
kovaná.“ Ako druhý vystú-
pil primátor Mesta Trenčín 

Ing. Branislav Celler, ktorý zvýraznil, ţe cestu Neţnej 
revolúcie si neosvojili všetky štáty pri svojom oslobodení spod 
jarma komunizmu. Ich cesta bola vydláţdená krvou. Stačí 
pripomenúť Sarajevo, Čečensko, Kosovo. Etnické čistky 
a masové hroby opäť pripomenuli zvrátenú tvár nacionalizmu. 
Osamostatnenie Slovenska a vstup do Európskej únie bolo 
priamym dôsledkom novembra 1989. Otvorená Európa je 
prostredím, 
v ktorom sa mô-
ţeme zbaviť 
komplexov me-
nejcennosti, kto-
ré prenasledova-
li celé generácie 
Slovákov. 
Štyridsať rokov 
čakal tento národ 
na to, aby mohol 
prevziať svoj osud do svojich rúk.“ Pripomenul pravdivosť 
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slov prvého slovanského pápeţa Jána Pavla 2., ţe „Európa 
musí byť otvoreným a pohostinným svetadielom, ktorý bude 
pri súčasnej globalizácii presadzovať formy nielen hospo-
dárskej, ale aj sociálnej a kultúrnej spolupráce. Dnes odhalený 
Pamätník obetiam komunizmu je symbolom utrpenia se-
demdesiatych tisícov popravených a väznených odporcov ko-
munistickej diktatúry, šikanovanie tisícov roľníkov, ţivnost-
níkov, kňazov, rehoľníkov a rehoľných sestier. Tisíce občanov 
odmietli ţiť v neslobode a emigrovali, pričom štyristo z nich 
zaplatilo ţivotom, státisícom veriacich upieral reţim právo na 
rovnosť príleţitostí a slobodu voľby. A tak nezmyselná triedna 
nenávisť spôsobila utrpenie tisícom bezbranných občanom.“ 
V závere svojho prejavu primátor Ing. Branislav Celler 
pripomenul, ţe „komunizmus, táto lacná vízia na zemi, tran-
sparent jednoty nastolenej diktátom, karikatúra spravodlivosti 
realizovaná v justičných palácoch a na popraviskách. Táto 
rozprávka rozprávaná vlkmi preoblečenými za baránkov ešte 
chodí po svete a hľadá nových poslucháčov.“ 

Prv neţ vystúpil ďalší rečník s interpretáciou piesne Karola 
Kryla „Bratríčku“ zaspieval Miro Nedoma – Šutrak a reci-
táciou básne Rudolfa Dobiáša „Litánie o slobode“ vystúpil 
Ing. Jozef  Kohút.  

Zástupca Konfederácie politických väzňov Rudolf Dobiáš 
vo svojom príhovore 
uviedol dôvody, pre kto-
ré sa pamätník v Tren-
číne odhaľuje. Pred 
dvadsiatimi rokmi sa 
stal zázrak. Európa 
skoncovala s komuniz-
mom zbúraním Berlín-
skeho múru a štrnganím 
kľúčov. Nastal čas hľadania porozumenia a dôvery. Veľká 

primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 

spisovateľ Rudolf Dobiáš 
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časť obyvateľstva ţila touto eufóriou, ale menšia časť bola 
flustrovaná moţno z toho, ţe stratili oporu v strane, ktorej 
kedysi verili, do ktorej rúk vloţili svoj osud a osud svojich 
detí. Predvoj robotníckej triedy naraz zhasol ako zápalka vo 
vetre. Otvorenie hraníc prinieslo aj otvorenie očí. Civilzačné 
rozdiely medzi krajinami, ktoré ţili štyridsať rokov v područí 
sovietskeho impéria a krajinami, ktoré po druhej svetovej 
vojne, ţe k prosperite a ľudskému šťastiu nevedie diktatúra 
proletariátu, represie rôzneho druhu, ale slobodná súťaţ, rov-
nosť príleţitostí pre všetkých občanov. Sloboda, o ktorú sme 
prišli vo februári 1948. Od tohto času aţ novembra 1989 bolo 
páchané násilie na slovenských občanoch, keď bolo : 
- odsúdených 71.168 osôb za politické delikty,  
- 6.973 osôb odvlečených do Sovietskeho zväzu po roku 

1945, z ktorých 520 tam zomrelo, 
- 8.240 osôb bolo v táboroch nútených prác, 
- 5.135 vojakov slúţilo v pracovných táboroch, 
- 4.739 osôb v rámci akcie „B“ bolo presídlených na vidiek, 
- 112 gréckokatolíckych duchovných aj s rodinami bolo 

vysídlených do českého pohraničia,  
- 2.548 rehoľníkov bolo internovaných do českého 

pohraničia, 
- 1.644 rehoľníc bolo internovaných do českého pohraničia. 

Všetci títo občania boli zo zákona rehabilitovaní. Tento 
pamätník nie je určený len ob-
čanom Trenčína, ale najmä 
tým, ktorý v tomto období po-
loţili mladý ţivot ako naprí-
klad študenti trenčianskeho 
gymnázia Albert Púčik, Eduard 
Tesár a Anton Tunega po vy-
konštruovanom obvinení, skaut 

Dušan Šinský pri ilegálnom prekročení československej hra-
Bohumil Hanzel 
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nice do Rakúska, Marta Tunegová, rehoľníčka Mária Pecí-
ková, evanjelický farár Ján Pavlov a profesor trenčianskeho 
gymnázia Pavol Cintavý mučení v komunistických ţalároch, 
perzekvované trenčianske rodiny a občanov z okolitých dedín. 
Pamätník bude pripomínať aj rok 1953, keď v trenčianskom 
parku zničený jeden z najkrajších a najhodnotnejších pamät-
níkov vybudovaných ako spomienku na Milana Rastislava 
Štefánika.  

Predposledným rečníkom pred odhalením pamätníka bol 
signatár „Charty 77“ Bohumil Hanzel, ktorý pripomenul, ţe 
v Československu sa našlo 
250 odváţnych ľudí, ktorí 
sa podpísali pod jej obsah. 
Tým sa však v spoločnosti 
odpísali, lebo kaţdá robota 
im bola zakázaná. Preto sa 
vysťahoval aj s dvomi ma-
lými deťmi do Švédska.  

Posledným rečníkom 
bol poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne PhDr. Ma-
rián Kvasnička, ktorý si zaspomínal na obdobie spred dvad-
siatich rokov, kedy na neďalekom Mierovom námestí organi-

zovali prvé mítingy 
občanov za zrušenie 4 
článku Ústavy odstrá-
nenie vedúcej úlohy 
Komunistickej strany. 
Zaspomínal i na obdo-
bie, kedy sa v ňom vyt-
váralo iné nazeranie na 
svet, ako o tom hovori-
la vládna ideológia. 

Najmä v čase, keď nastúpil do pápeţského úradu Ján Pavol 2. 

PhDr. Marián Kvasnička 
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a zosilnel otvorený boj poľskej Solidarity pri vládnucej moci a 
neskôr keď prišla Glasnosť a Perestrojka.  

Za znenia piesne „Modlitba pre Martu“ primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler a spisovateľ Rudolf Dobiáš pris-
trihli stuhu trikolóry a pamätník odhalili. K odhalenému pa-
mätníku kládli občania červené ruţe a zapálené kahance. 

K úplnosti tohto podujatia treba uviesť, ţe autorom pamät-
níka je akademický sochár Igor Mosný. Pamätník charakte-
rizujú štyri stĺpy spravodlivosti symbolizujúce kriţovatku de-
jín alebo kaţdého z nás. Medzi nimi je osadená reliéfna bron-
zová doska s portrétmi obetí, ktoré sa vynárajú akoby z dávnej 
minulosti. Podľa slov autora ide o symbolické anonymné 
tváre. 

Vlastné poznámky 
 
V mesiaci november 2009 sa uskutočnil v kine Metro 

v Trenčíne Festival študentských filmov v štyroch súťaţných 
kategóriách od 44 študentských autorov z Filmovej akadémie 
muzických umení z Prahy, Vysokej školy muzických umení 
z Bratislavy, VŠOF zo Zlína, Akadémie umenia z Banskej 
Bystrice a Strednej umeleckej školy z Trenčína. 

Ako skonštatoval za organizátorov Mgr. Branislav Hollý, 
tretí ročník Festivalu študentských filmov opäť priniesol zau-
jímavú konfrontáciu filmov mladých začínajúcich autorov. 
K ďalším výsledkom uviedol, ţe : 
- študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne súťaţili v 

kategórii do 19 rokov Teenage a cenu získal Tomáš 
Moravanský; 

- v kategórii animovaných filmov mali silné zastúpenie 
predovšetkým mladí autori z Českej republiky. Víťazným 
filmom v tejto kategórii sa stal film Vesmírne trable v 
réţii Libora Drobného a  Lucie Kotešovej z VŠOF Zlín; 

kvety a horiace kalichy na odhalenom pamätníku 



 495 

- silné zastúpenie mala kategória dokumentárnych filmov v 
ktorej najviac zaujali slovenský film „Návod na pouţitie“ a 
dva dokumenty z praţskej FAMU „Trvalé bydlište Praha“ o 
bezdomovcoch v českom hlavnom meste a „O mediálnej 
realite“ od reţiséra Vladimíra Turnera, ktorý si odniesol 
prvenstvo v tejto kategórii; 

- v kategórii hraných filmov opäť zvíťazil film z praţskej 
FAMU, ktorý ponúkol krátky príbeh zberateľskej vášne 
stárnuceho päťdesiatnika pod názvom „Prádlo, prádlo, 
spodní prádlo“. Jeho  reţisér Jan Těšitel sa okrem víťazstva 
v kategórii hraných filmov tešil aj z Ceny divákov, o ktorej 
návštevníci festivalu  rozhodli v diváckom hlasovaní. 
www.sme.sk 18. 11. 2009 
 
V piatok 20. novembra 2009 v podvečer sa predstavila so 

svojou najnovšou knihou pod názvom „Príručka vlastenec-
tva pre začiatočníkov a pokročilé“ trenčianska rodáčka Mo-
nika Vrzgulová, rod. Kardošová. Po privítaní zástupkyňou 
riaditeľky Verejnej kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne Má-
rii Špánikovej a krátkom muzikantskom vstupe huslistu Ma-
teja Kubalu so skladbou Skerzo Tarantelu od Enrika Viňan-
ského v korepetícii Milici Ilčíkovej zo Základnej umeleckej 
školy Karola Pádivého v Trenčíne ujal sa moderátorskej funk-

cie PhDr. Leo Kuţela.  
Svoj úvod PhDr. Leo 

Kuţela venoval ţivotné-
mu obdobiu autorky, od 
jej záveru štúdia v Bra-
tislave, kedy úspešne 
ukončila štúdium na ka-
tedre etnológie a folklo-
ristiky Filozofickej fa-

kulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1987 a nas-
Monika Vrzgulová, Leo Kuţela 
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túpila pracovať do Etnologického ústavu v Bratislave. Jej ná-
plňou práce v tomto ústave je urbánne štúdium v etnológii, 
sociálna pamäť, sociálna indentita, stereotypy, transformačný 
proces na Slovensku po roku 1989 a od roku 1995 vedie 
Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave, ako jeho 
riaditeľka. Je autorkou viacerých 
monografií, štúdií a esejí. PhDr. 
Leo Kuţela sa priznal, ţe ho naj-
viac oslovila monografia pod náz-
vom „Známi a neznámi Trenča-
nia“ s podtitulom „Ţivnostníci 
v meste“ v rokoch 1918 aţ 1948, 
ktorá vyšla v roku 1997 a bola to ašpirantská práca autorky. 
Ďalšími zaujímavými knihami so zaujímavými titulmi boli 
„Videli sme holokaust“, ktorá vyšla v roku 2002. „Deti 
holokaustu“ v roku 2007 a jej poslednou knihou bola pred 
rokom vydaná „Príručka vlastenectva pre začiatočníkov a 
pokročilé“.  

Monológ PhDr. Lea Kuţelu bol na chvíľu vystriedaný spe-
váckym sólom Daniely Chupáčovej v korepetícii Milici Ilčí-
kovej, aby o svojom spomínanom diele bliţšie zoznámila jeho 
autorka. Sama povedala, ţe je to výsledok jej zberateľskej 
činnosti, ktorý dala na papier. Poväčšine sa jej vţdy podarí 
nadviazať kontakt s respondentom. Autorka hovorila aj o svo-
jich najbliţších plánoch. Sama sa priznala, ţe plánov je veľa, 
ale nieto času na ich realizáciu. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 916/1/09 
 
Vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne prezen-

toval dňa 25. novembra 2009 RNDr. Peter Chrastina, PhD. 
svoju publikáciu pod názvom „Vývoj vyuţívanie krajiny 
trenčianskej kotliny a jej horskej obruby“. Z úst mode-
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rátora podujatia Mgr. Petra Martináka sa účastníci podujatia 
dozvedeli, ţe trenčiansky rodák RNDr. Peter Chrastina, PhD. 
patrí k slovenskej špičke v oblasti geológie. Zaoberá sa 
vzájomnými vzťahmi človeka s okolitým prírodným prostre-
dím. Do rodného mesta prišiel predstaviť svoju najnovšiu 
publikáciu. 

Ako sám autor povedal, ţe práca zaznamenáva premeny 
prírodnej krajiny trenčianskeho regiónu v jednotlivých histo-
rických obdobiach. Vo svojom diele vymedzil územie Skal-
kou, hradnou skalou, kopcom Turecko a hradom Beckov. Po-
zornosť pritom upriamil hlavne na vplyv človeka. Vyuţil 

metódy z viacerých 
vedných disciplín, čím 
problematiku „neza-
škatuľkoval“. Naopak, 
pridal jej na atrak-
tívnosti. V podmien-
kach Slovenska pred-
stavujú kotliny časti 
územia, zaberajúce 
najmenšie plochy. Na-

priek tomu patria celé stáročia k najviac zaľudneným. Majú 
vlastné špecifiká. „Ide o relatívne staré územie, veď ľudia ho 
kultivovali uţ v praveku. Významným faktorom je rieka Váh a 
otvorenosť priesmykov do Českej republiky. Vďaka tomu 
tadiaľto prúdili rôzne tovary a etniká, ktoré tu zanechali svoje 
stopy“, poznamenal autor na adresu Trenčianskej kotliny.  

Monografia pozoruje i kultúrny vývoj spoločnosti. Čitateľ 
sa dozvie napríklad o existencii šestnástich lodných mlynov 
v okolí Trenčína z 18. storočia alebo o hojnom zakladaní vi-
níc. Mimochodom, o pôvodnom trenčianskom víne sa traduje, 
ţe bolo veľmi kyslé a na hrade ho vraj podávali len vtedy, keď 
sa chceli zbaviť návštevy. 
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Jeho domovskou alma mater je uţ takmer dve desaťročia 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Po absolvovaní odbo-
rov história - geografia 
a archeológia v súčasnos-
ti prednáša na katedre 
histórie. Popri tom vedec-
ky pôsobí i v zahraničí. 
Z profesijného hľadiska 
nachádza šťastie v do-
brých vzťahoch so spolu-
pracovníkmi. Za všetkým 
hľadá nejakú súvislosť. 
Týmto smerom sa tieţ 
uberal pri výbere „krstného otca“ svojej kniţnej novinky. 
Vtipne poznamenal, ţe „čo by to bolo za krstiteľa, keby sa 
nevolal Ján.“ Aj preto padla voľba na vysokoškolského p-
edagóga RNDr. Jána Šándoru. 

Publikované poznatky autora sú široko spektrálne a vyuţijú 
ho študenti viacerých predmetov. Takisto znamenajú výrazný 
prínos pre sféru územného plánovania. Ako poznamenal, ţiaľ, 
spoločenská prax nie vţdy zohľadňuje výsledky vedeckej 
obce. Výzvou pre autora na najbliţšie obdobie je zmapovať 
lokality so slovensky hovoriacim obyvateľstvom, ţijúcim 
juţne od slovenských hraníc. 

www.sme.sk 12.12.2009  
Pomocná evidencia 949/1/09 
 
Výstavu pod názvom Panáci a Panenky, ktorá bola otvo-

rená 27. novembra 2009 v Mestskej galérii v Trenčíne. Mladá 
výtvarníčka Eva Mišáková svojimi vystavenými dielami pre-
kvapila, pretoţe prišla s niečím novým, progresívnym, nez-
vyčajným Na všetkých vystavených obrazoch boli nakreslení 
panáci, alebo prišité trojrozmerné bábiky. Autorka obrazov sa 
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svojej záľube venuje uţ od detstva. Tento motív, dvojroz-
merný i trojrozmerný, sa v jej tvorbe objavuje od začiatku v 
podobe ilustrácií, obrazov, animačných bábok, bábik či bábik 
na obrazoch. Ako sama hovorí, vţdy ju bavila najmä práca s 
textíliami. Zrejme je to vplyv štúdia na Strednej priemyselnej 
škole odevnej v Trenčíne, kde sa naučila šiť a vypracovala si 

vzťah k textilu.  
Panáci a panenky sú 

prvou väčšou výstavou 
autorky. V priestoroch 
galérie vystavovala 
dvadsaťštyri obrazov a 
šestnásť paneniek. „Veľa 
ich je uţ predaných po 
svete, mám ale svoju 

vlastnú kolekciu a to sú moje prvotiny. Tie mi zostali,“ hovorí 
autorka. Vzťah k umeniu bolo ovplyv-
ňované tvorbou jej matky, akademickej 
maliarky Evy Mišákovej – Ábelovej, 
lebo vyrástla v jej ateliéri. Od malička ju 
bavilo tvoriť. Začala pohľadnicami, po-
kračovala maľovaním a šitím. Dôleţité 
pre mňa bolo hlavne tvoriť,“ hovorí mla-
dá autorka. V budúcnosti by som sa 
chcela viac venovať filmu, najmä kostý-
movej tvorbe. O svojej dcére mama Eva 

Mišáková – Ábelová povedala, 
ţe „Eva mala uţ odmalička ra-
da módu. A to jej zostalo do-
teraz. Bavilo ju aj iné a od-
razilo sa to v jej tvorbe. Spo-
čiatku to boli iba kartičky a 
pohľadnice. Ako však rástla 
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ona, rástli aj tie obrázky.“ Evkina tvorba je podľa nej určená 
všetkým dospelým, ktorí zostali deťmi a ktorí chcú snívať, ale 
aj ich deťom, či vnúčatám. „Umenie by malo prinášať krásu a 
radosť. A ja si myslím, ţe obrázky mojej dcéry Evy ju určite 
prinášajú.“ 

Trenčianske noviny 14.12.2009 
Pomocná evidencia 956/1/09 
 
Pravidelným hosťom Verejnej kniţnice Michala Rešetku 

býva spisovateľ – historik Pavel Dvořák, preto jeho návšteva 
pri príleţitosti prezentácie jeho novej  knihy dňa 1. decembra 
2009 pod názvom „Stopy dávnej minulosti (Slovensko 
v stredoveku. Koniec druhého kráľovstva)“ nebola náhodou. 

Milého hosťa privítala riaditeľka Verejnej kniţnice Michala 
Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová, ktorá vo svojom 

príhovore konštatova-
la, ţe uţ po piaty raz 
sa stretáva trenčianska 
verejnosť a prezentá-
ciou jeho najnovšieho 
diela do ţivota. Čiţe 
ľudovo povedané „na 
Trenčín drţí“. 

Pre osvieţenie pa-
mäti moderátor podu-

jatia Mgr. Peter Martinák priblíţil ţivot a dielo spisovateľa. 
Narodil sa v Prahe v roku 1937. Vyštudoval históriu na Filo-
zofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po 
ukončení vysokej školy začal pracovať ako publicista v časo-
pisoch a novinách. Neskôr začal pracovať v Historickom ústa-
ve v Bratislave a následne v Archeologickom ústave v Nitre. 
V roku 1991 zaloţil a dodnes vedie Vydavateľstvo Rak v Bud-

zľava Pavel Dvořák, Peter Martinák 
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mericiach, kde aj ţije. Patrí medzi najvýznamnejších autorov 
„literatúry faktu“ na Slovensku.  

No a potom uţ pred čitateľov predstúpil spisovateľ Pavel 
Dvořák, aby ich informoval o svojich najnovších aktivitách. 

Vlastné poznámky 
 
Kým na Mierovom námestí v Trenčíne dňa 5. decembra 

2009 prebiehal príchod sv. Mikuláša, tak v obchodnom centre 
Laugarício sa konal koncert a autogramiáda najväčších me-
diálnych hudobných hviezd, dvanástku finalistov televíznej 
speváckej súťaţe SuperStar ktorá privádzala niekoľkotisícové 
publikum do mdlôb. 
Školáčky vítali vysní-
vané chlapčenské idoly 
výskotom likvidujú-
cim ušné bubienky 
a jedinou záchranou 
boli prsty zatlačené hl-
boko v ušiach. Fanúši-
kom v prvých radoch 
pod veľkým tlakom 
takmer vypadávali oči 
z očných jamôk a mnohí účinkujúci vyzývali urobiť všetkých 
krok vzad. Do posledného miesta priaznivcami nabité obe 
podlaţia obchodného komplexu odpustili účinkujúcim aj trid-
saťminútový časový sklz i občasné falošné tóny. Kaţdý z fi-
nalistov vystúpil s jednou zo svojich najobľúbenejších skla-
dieb a diváci z celého kraja boli vo vare uţ od prvej minúty 
koncertu. Ten rozbehol spevák v šiltovke s najväčším úsme-
vom Thomas Puskailer. Nechýbalo ani povestné pódiové sal-
to vzad Bena Cristovaa, ktorého vystúpenie malo najväčší 
decibelový ohlas medzi jeho fans. Dievčatami milovaný roc-
ker Miro Šmajda sa uţ spoza pódia ozval do mikrofónu po-
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pevkom piesne Neďaleko od Trenčína a medzi domácimi mal 
okamţite vyhraté. Na pódiu potom rozhadzoval svoje topánky 
a moderátor programu by ich za ponúkanú cenu 10 eur bol 
okamţite bez problému predal. Rozvášnenú atmosféru 
upokojovala baladic-
kou skladbou Marie 
Rottrovej speváčka s 
najmocnejším hlasom 
Leona Šenková. Os-
travský „Tom Jones“ 
- Martin Chodúr 
zdvihol nad hlavy ti-
sícky dlaní. Sólové vystúpenia zavŕšil v čiapke spievajúci 
miláčik Jan Bendig a bodkou za koncertom bola supersta-
rovská hymna. Davová psychóza a obrovské masy nadšených 
tínedţerov vyvolávali obavy. Pod pozorným dohľadom očí 
ochrankárov boli v zákulisí predovšetkým speváčky. Tie boli 
okamţite po odspievaní skladby takmer behom odvádzané do 
blízkej šatne organizátorkou, ktorá ich drţala za ruku. Pohyb 

mladých spevákov bol 
pred vystúpením za pó-
diom voľnejší. Zopár 
šťastlivcom, ktorým sa 
cez bezpečnostné záta-
rasy podarilo na pár 
chvíľ dostať k svojim 
obľúbencom počas kon-
certu, neváhali zapózo-
vať do fotoaparátu a 
pristúpili i na spoločnú 
fotografiu. 

Pre centrum Laugarício bola táto akcia prvou v takomto 
masovom meradle a teda aj zaťaţkávacou skúškou a to si 
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vyţiadala súčinnosť záchranárov, políciu a domácich pracov-
níkov bezpečnostnej sluţby. V centre išla naplno aj celá vzdu-
chotechnika, klimatizácia, aby bol pri nápore, podľa organi-
zátorov aţ dvadsaťtisíc ľudí, neustále dýchateľný vzduch. 

Zdravotníci napriek mase detí v stave vytrţenia a maxi-
málne vyhecovanej hladiny adrenalínu nemuseli z davu vy-
ťahovať odpadnuté deti. Vyvrcholením sobotňajšieho koncertu 
bola autogramiáda. Šancu dostať sa po vysnívané idoly a ich 
podpisy mali najobetavejší fanúšikovia, ktorí si pod pódiom 
odstáli hodiny čakania pred koncertom. Superstaristi mali pri-
pravené uţ vopred podpísané stovky svojich fotografií. Pre 
mnohých školopovinných bola moţnosť ocitnúť sa v blízkosti 
ich obľúbenej „star“ zrejme celoţivotným záţitkom. Nevadilo 
im, ţe mnohé z plyšákov neskončili v rukách ich idolov, ale 
popadané pod obliehaným pódiom. Vytúţených farebných 
fotiek s podpismi sa dočkali však len tí najšťastnejší.  

Trenčianske noviny 07.12.2009 
Pomocná evidencia 922/1/09 
 
Húfy detí v sprievode rodičov či starých rodičov prichádzali 

v sobotu 5. decembra 2009 na Mierove námestie v Trenčíne, 
aby na vlastné oči videli Mikuláša. Uţ hodnú chvíľu pred jeho 
príchodom všetci netrpezlivo vyčkávali, kedy sivovlasý 
deduško príde. Ten s úderom 17 hodiny prišiel na parádnom 

koči ťahanom párom ko-
ní v sprievode anjelov 
a čertov drţiac v ruke 
veľký kôš plný sladkých 
dobrôt. 

Konský povoz s Miku-
lášom zastavil pred am-
fiteátrom, vzácny hosť 
všetkým deťom zakýval 
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na pozdrav a vystúpil palubovku amfiteátra, kde ho privítali 
dievčence z folklórneho súboru Kornička. Za všetky deti 
sľúbili, ţe zlepšia svoje správanie v budúcom roku. Tieto 
sľuby sa nepáčili prítomným čertom a svoj hnev prejavili 
ohnivými plameňmi.  

Mikuláš uţ tradične rozsvietil vianočný strom, čím odštar-
toval podujatia v rámci „Čaro Vianoc pod Trenčianskym 
hradom“. Mikuláš, prv neţ odišiel z Mierového námestia 
obdariť ďalšie deti darčekmi opäť konským povozom, tak 
deťom, ktoré prišli na Mierove námestie rozdával všakové 
dobroty. 

Vlastné poznámky 
 
Dňa 10. decembra 2009 prijal v obradnej sieni Mesta Tren-

čín primátor Mesta 
Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler zás-
tupcov piatich  tren-
čianskych folklór-
nych súborov pri 
príleţitosti ich okrú-
hlych jubileí súbo-
rov Folklórneho sú-
boru  Trenčan, Fol-

klórneho súboru Druţba, Detského folklórneho súboru Ra-
dosť, Detského folklórneho súboru Kornička a Folklórneho 
súboru Seniorklub Druţba. V úvode moderátorka podujatia 
Mgr. Hana Gallová konštatovala, ţe posolstvom folklórnych 
súborov je okrem rozdávania dobrej nálady aj uchovávanie,  
rozvíjanie a odovzdávanie ľudových tradícií ďalším pokole-
niam. Za nezištnú dlhoročnú prácu a úsilie pri prezentovaní 
kultúrnych zvyklostí nášho regiónu doma, ale aj v zahraničí 
poďakoval všetkým jubilujúcim folklórnym súborom primátor 

Emília Šteiningerová z Detského folklórneho súboru Radosť 
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Ing. Branislav Celler a osobne vyjadril svoje pocity slovami 
„Chcem vám všetkým srdečne poďakovať za doterajšiu  prá-
cu, ktorú ste vo folklórnych súboroch odviedli, a to nezištne 
vo vlastnom voľnom čase. Patrí vám vďaka aj za to, s akou 
láskou a húţevnatosťou sa venujete deťom a mládeţi. Som 
presvedčený, ţe aj vďaka vám z nich vyrastie generácia, ktorá 
bude hrdá na svoje ko-
rene a kultúru. Verím, 
ţe sa tu, aj vďaka pod-
pore mesta, budeme 
stretávať pri vašich 
nasledujúcich jubi-
leách.“ 

O vysokej umeleckej 
a profesionálnej úrovni 
trenčianskych folklór-
nych súborov svedčí nielen mnoţstvo ocenení z  krajských či 
celoslovenských súťaţí, ale aj účasť na renomovaných medzi-
národných festivaloch. Jedným z nich je aj Medzinárodný 
folklórny festival Myjava. „Trenčianske súbory sú pravidel-
ným hosťom na našom festivale“ povedala za organizátorov 
festivalu pedagogička ľudového tanca a choreografička z Cen-
tra tradičnej kultúry v Myjave Lenka Konečná. A ďalej po-
kračovala, ţe „ich vystúpenia sú plné hravosti, ktoré zane-
chávajú v divákoch nezabudnuteľný záţitok a sú dôkazom 
umeleckej vyspelosti,“. Po slávnostných príhovoroch a gratu-
láciách sa vedúci oslavujúcich folklórnych súborov zapísali do 
pamätnej knihy a prijali od primátora Mesta Trenčín drobné 
prezenty. Len pre pamäť v tomto roku oslavovali jubileá tieto 
súbory : 
- Folklórny súbor Trenčan – 60. rokov 
- Folklórny súbor  Druţba – 55. rokov 
- Detský folklórny súbor Radosť – 35. rokov  

JozefĎurači z Detského folklórneho súboru Kornička 
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- Detský folklórny súbor Kornička – 10. rokov 
- Folklórny súbor Seniorklub Druţba – 10. Rokov 

Info Trenčín 21.12.2009 
Pomocná evidencia 970/1/09 
 
Vynikajúce publikum, vynikajúci súťaţiaci, zloţitá úloha 

odbornej poroty, aj takto by sa dalo charakterizovať finále 
speváckej súťaţe My PopStar Trenčianskeho kraja, ktoré sa 
uskutočnilo 10. decembra 2009 v Posádkovom klube Trenčín. 
O titul laureáta a moţnosť nahrať vlastné promo CD sa 
uchádzalo osemnásť mladých spevákov z celého kraja. V hľa-
disku mali výbornú podporu, ktorá ich motivovala k maxi-
málnym výkonom. Víťaz staršej kategórie mal o motiváciu 
naviac, pretoţe ho čakal priamy postup na ďalšiu spevácku 
súťaţ - Zlatá črievička.  

Spevácka súťaţ, ktorá mala tento rok uţ štvrté pokračovanie 
poriadala Súkromná zá-
kladná umelecká škola 
manţelov Kardošovcov, 
Krajské centrum voľné-
ho času v Trenčíne, sieť 
regionálnych novín MY 
v Trenčianskom kraji 
a PX Centrum Povaţská 
Bystrica. Osemnásť fina-
listov určila odborná po-

rota v semifinále, v Povaţskej Bystrici. 
Súťaţ zhodnotil predseda odbornej poroty a hlavný orga-

nizátor Stanislav Kardoš, ţe súťaţiaci museli najprv prejsť 
sitom okresných kôl, kde spievali bez hudobného sprievodu. 
„Súťaţ je určená pre všetky talenty, teda nielen pre tých, ktorí 
uţ majú skúsenosti s pódiom. Talent sa dá objaviť najlepšie 
vtedy, ak ho pri speve nesprevádza hudba preto sa rozhodlo, 
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ţe okresné kolá budú bez hudobného sprievodu. Podporu 
hudby pri speve mali súťaţiaci aţ v semifinále v Povaţskej 
Bystrici, v ktorom spievali bez kontaktu s publikom. Hudobný 
sprievod bol aţ vo finále. Preto po vystúpení finalisti zhodne 
skonštatovali, ţe vo finále bola úplne iná atmosféra ako 
v semifinále. Najviac ich potešila podpora publika, ktoré ne-
šetrilo potleskom. Slovami uznania nešetril ani predseda sa-
mosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedlá-
ček, MPH, ktorý 
prevzal nad podujatím 
záštitu. Na podujatí  
sa však nielen súťa-
ţilo, ale v sprievod-
nom programe dostali 
priestor aj iné talenty 
maţoretky Centra 
voľného času v Púchove, tanečníci zo Súkromnej základnej 
umeleckej školy v Povaţskej Bystrici i víťazka tanečnej 
súťaţe Tanečný ring. Vavríny najvyššie si odniesli títo spe-
váci : 
kategória od 11 do 14 rokov  : 

1. miesto získala Kristína Vrecková z Nitrianskeho Rud-
na,  

2. miesto získala Klára Mockovčiaková z Myjavy,  
3. miesto Janko Blaháč z Prievidze. 

kategória - od 15 do 18 rokov : 
1. miesto získala Simona Drdáková z Púchova a získala 

priamy postup do finále Zlatej črievičky, 
2. miesto získala Zuzka Feketeová z Prievidze,  
3. miesto získal Matúš Bandúr z Povaţskej Bystrice. 

Laureátom súťaţe a šancu nahrať vlastné promo CD sa stal 
Lukáš Trautenberger z Lubiny. 
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Trenčianske noviny 21.12.2009 
Pomocná evidencia 979/1/09 
 

    V piatok 11. decembra 2009 podvečer Galéria Miloša Ale-
xandra Bazovského v Trenčíne si pripomínala vernisáţou výs-
tavou najzaujímavejších umeleckých diel zo svojho zbier-
kového fondu pripome-
nula svoje štyridsiate 
výročie umeleckej čin-
nosti v Trenčíne. Úvod 
vernisáţe výstavy patril 
interpretácii skladieb 
Trenčianskemu komor-
nému orchestru a potom 
uţ prítomných privítala 
riaditeľka jubilujúcej galérie PhDr. Danica Lovíšková. 
V úvode konštatovala, ţe za uplynulé obdobie prešla galéria 
zloţitým vývojom, keď na začiatku ju prichýlilo Trenčianske 
múzeum, neskôr sa usí-
dlila v rekonštruovaných 
priestoroch Kolégia pia-
ristov a po 1989 roku i za 
pomoci Mesta Trenčín sa 
zatiaľ definitívne pre-
miestnila do terajších 
priestorov. „Myslím, ţe 
ste si všetci zvykli na 
tento priestor, ţe k nám radi chodíte. Pripravili sme pre vás 
v rámci nášho jubilea najznámejšie umelecké diela. Nie sú 
vystavené všetky i napriek tomu, ţe na výstavu sme pouţili 
všetky podlaţia našej galérie. Ale je taká skutočnosť v našich 
zbierkových fondoch máme cca 1700 umeleckých diel a to by 
sa nám ţiadnom prípade nepodarilo vystaviť.“  
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O charaktere vystavených zbierok sa vyjadril kurátorka výs-
tavy PhDr. Alena Hej-
lová. Galéria Miloša 
Alexandra Bazovského 
v Trenčíne zhromaţ-
ďovala v uplynulom 
období na teritoriálnom 
princípe umelecké diela 
a tvoria nevyčísliteľné 
a nenahraditeľné hod-
noty. Medzi základné 

úlohy galérie patrí podľa jej štatútu budovanie a ochraňovanie 
zbierkového fondu. Od počiatku existencie galérie bola sta-
novené jej profilácia, ktorá sa premietla do štruktúry zbier-
kového fondu a to do sústreďovania umeleckých diel z ob-
dobia 20. storočia. Formovanie galérie poznačili viaceré gene-
rácie výtvarníkov, ktorých tvorba bola poznačená Trenčínom 
a jeho okolím. Samozrejme, ţe vysostné postavenie v galérii 
má dielo Miloša Alexandra Bazovského, ktorého meno aj 
galéria nesie. Ľudia, ktorí sa stáli pri zrode galérie, viedla 
snaha okrem iného zaštítiť sa menom zakladateľa moderného 
slovenského maliarstva a zhromaţdiť maliarove dielo v gale-
rijnej zbierke, ktorá bude môcť byt prezentovaná na verejnosti. 
Za uplynulé obdobie sa podarilo zozbierať vývojové výz-
namné diela takmer všetkých predstaviteľov jednotlivých 
vývojových skupín a smerov, tvoriacich výtvarnú generáciu        
20. storočia.  

Obdobie normalizácie v po roku 1970 bolo pre galériu 
priaznivé, lebo finančné zabezpečenie v plnej umoţňovalo 
poslanie galérie, najmä pri tvorbe zbierkového fondu.  

Od roku 1979, kedy sa činnosť galérie rozbehla v rekon-
štruovaných priestoroch piaristického kláštora na Mierovom 

Rudolf Krivoš - Rodina 



 510 

námestí v plnom rozsahu ponúkla verejnosti tri stále expozí 
cie : 
- expozíciu slovenského výtvarného umenia 20. storočia 

v maľbe, grafike a plastike;  
- expozíciu z diela M. A. Bazovského;  
- a expozíciu výtvarného umenie trenčianskeho regiónu. 

V nedávnej minulosti sa zbierkový fond galérie tvoril 
darcovstvom výtvarných diel od výtvarných umelcov, ktorí 
v galérii vystavovali.  

V závere konštatoval, 
ţe súčasná ekonomická 
situácia nepriaznivo vplý-
va najmä na tvorbu zbier-
kového fondu. Tie ostatné 
štruktúry činnosti galérie 
sa rozvíjajú dobre. 

V závere vystúpil pred-
seda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý po-
ďakoval v mene zriaďovateľa galérie všetkým pracovníkom 
minulým a súčasným za ich aktivity, čím prispievajú ku kul-
túrnosti trenčianskej verejnosti. 

Vlastné poznámky 
 

Mestská veţa v Trenčíne 
v piatok 11. decembra 2009 bola 
miestom výstavy pod názvom 
Minulosť a budúcnosť sloven-
skej výšivky, ktorej autorkou bo-
la Ina Pašteková – Budovská. 
Autorka o výstave povedala, ţe 
„výšivka je silnou súčasťou 

slovenskej kultúry, je však stále menej ľudí, ktorí techniku 

Svetozár Ábel  Ľudia či stroje 
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výšivky ovládajú. Bola by veľká škoda, keby zanikla. Uţ teraz 
niektoré regionálne výšivky miznú, nemá to kto robiť. Často 
sú to ţeny, ktoré presiahli deväťdesiatku.“ 

Rodáčka z Bratislavy vyštudovala Strednú priemyselnú 
školu odevnú v Trenčíne a v tomto meste sa aj usadila. Zaobe-
rá sa dizajnom. Prešla rôznymi oblasťami umeleckej tvorby, 
od textilu, cez maľbu na sklo, venovala sa reklame. K projektu 
slovenskej výšivky sa dostala asi pred dvoma rokmi. „Chcela 
som oţiviť túto krásnu slovenskú tradíciu. Začalo sa to zbie-
raním výšiviek, hľadaním ţien, ktoré sa tým ešte zaoberajú. 
Tak postupne vznikali jednotlivé modely, ktoré som mala 
v hlave,“ povedala autorka.  Práve takýmto spôsobom môţe 
podľa nej výšivka preniknúť aj do moderných odevov a tým 
má šancu preţiť a posunúť sa ďalej. „Je dôleţité, aby sa o to 
zaujímali mladí ľudia a naučili sa správnu techniku,“ myslí si 
Budovská. 

Výstava slovenskej výšivky mala v Trenčíne svoju pre-
miéru a v budúcom 
roku by autorka 
chcela svoje diela 
prezentovať aj v 
iných regiónoch. 
„S projektom vý-
šivky som chcela 
pôvodne ísť aj do 
zahraničia, to sa mi 
však nepodarilo. 
Som rada, ţe mô-
ţem vystavovať práve v trenčianskej mestskej veţi. Tieto 
priestory ma očarili,“ dodáva umelkyňa.  

Vlastné poznámky 
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 Kaţdoročný termín premiéry novej divadelnej hry dodr-
ţiava ochotnícke divadlo Normálka v Trenčíne so ţeleznou 
pravidelnosťou. Nebolo tomu ani inak ani tento rok. Toho-
ročná premiéra novej hry Zdenka z Maksu sa uskutočnila v 
nedeľu 12. decembra 2009 v Posádkovom klube Trenčín.  

Dej divadelnej hry umiestnil autor do obchodného centra 
v priestore medzi kníhkupectvom a kaviarničkou. Jeho hlav-
nou hrdinkou je bez-
domovkyňa, skromná 
dobráčka,  ktorá v tom-
to priestore našla svoje 
útočisko a prebýva tu. 
Podľa autora hry Mi-
roslava Ďuriša je prí-
beh vymyslený, ale má 
reálny základ, veď bez-
domovci ţijú aj na le-
tiskách či staniciach alebo chodbách panelákov.  

Vlastné poznámky 
 
Uţ po siedmy raz, v čase adventu, organizovala Asociácia 

Fitnes Gabrhel celoštátne kultúrno-športové podujatie pod 
názvom Večer hviezd. Podujatie malo a má dobročinný cha-

rakter. Tradičná kul-
túrno-športová akcia 
sa uskutočnila dňa 
19. decembra 2009 
v Posádkovom klube. 

Toto podujatie 
vzniklo po tragickej 
udalosti v rodine Ga-
brhelovcov, keď pri 
dopravnej nehode 
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tragicky zahynula sestra organizátora akcie Milana Gabrhela 
so svojim manţelom práve pred  Vianocami, keď išli vziať 
svoje deti so sluchovým postihnutím do Bratislavy na Via-
noce. Po tejto tragickej udalosti zostali maloleté siroty, ktoré 
vychovali starí rodičia. 

Tento rok sa jej organizátori rozhodli podporiť výťaţkom z 
tohto podujatia nadáciu Liga proti rakovine a vzdať hold jej 
prezidentke MUDr. Eve Sirackej, ktorá získala Cenu večera 
hviezd v oblasti charity. V oblasti kultúry ocenili známeho 
filmového reţiséra, scenáristu a kamerana  Juraja Jakubiska 
za film Báthory. Jakubisko s povestným klobúkom a s bielym 
šálom skonštatoval, ţe cena, ktorú v Trenčíne získal, je od jed-
noduchých ľudí, a preto táto má väčšiu hodnotu, ako keď 
umelca ocení filmová akadémia. 

V oblasti športu ocenili svetového rekordéra v štafetovom 
behu beckovského rodáka a tohtoročného jubilanta Dušana 
Čikela. Ten na podujatí pokrstil slanou vodou knihu o jeho 
bohatej športovej kariére. „Ocenenie ma potešilo. Keď som 
mal 75 rokov dostal som od Slovenského olympijského 
výboru Cenu Fair play,“ prezradil stále vitálny osemdesiatnik, 
ktorý sa pričinil o rast trenčianskej Dukly i šport v Trenčíne. 

Na hviezdnom večeri vyhodnotili prvý ročník Miss fitness 
internet, ktorý získala študentka prvého ročníka Trnavskej 
univerzity sv. Cyrila a Metoda z Trnavy  Lucia Heidlerová zo 
Ţiliny.  

Na podujatí zároveň vyhlásili výsledky tretieho ročníka 
celoštátnej súťaţe Do formy s Mozoláni Trading. V tomto 
roku súťaţilo vyše 190 ľudí vo veku od 13 do 62 rokov. 
V kategórii muţov zvíťazil L. Kuba, ktorý za desať týţdňov 
zníţil úbytok hmotnosti o 32 kilogramov. V kategórii ţien 
prvenstvo získala V. Tomaščová, ktorá za rovnaké obdobie 
zhodila 16,8 kg. Na záver odovzdali Detskému domovu 
Lastovička Trenčín šeky na sumu 2.000 eur. Na podujatí sa 

Jakubisko so ţenou Dianou 
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predstavili najlepší športovci v disciplíne fitness a prezentovali 
dosiahnuté výkony i tituly verejnosti. 

vvv.sme.sk 20.12.2009 
 

Verejná kniţnica Mi-
chala Rešetku v Trenčíne 
pripravila 15. decembra 
2009 posledné podujatie 
„Poznávame Trenčanov“, 
v ktorom sa predstavila 
Trenčianka Barbora Kar-
došová a levičská rodáčka 
Eva Borušovičová so svo-
jimi najnovšími dielami „Sladko v ústach“ a „Urobíme 
všetko, čo sa dá“. V úvode vystúpil mladý klavírista Ján 
Ančic. Podujatie moderovala Obe sa spoznali počas štúdia na 
vysokej škole, kde vyštudovali scenáristiku a spoločne na-
krútili film pod názvom „Amálka, ja sa zbláznim“.  

Dielo Barbory Kardošovej „Sladko v ústach“ je síce 
o sladkostiach, ale hlavnú úlohu v nej nehrajú recepty. Sledujú 

v nej osudy ľudí, ktorí 
hľadajú svoju vlastnú 
cestu za šťastím. Kaţdý 
hrdina má svoju prav-
du. Podľa autorky sú 
ţeny a muţi tohto prí-
behu v najlepšom veku, 
ktorí si vedia všetko vy-
chutnať. Kniha „Uro-

bíme všetko, čo sa dá“ je zbierkou úvodníkov z pera Evy 
Borušovičovej, ktorú vydavateľ familiárne nazval Jelení guláš 
pre dušu. Kniha obsahuje lahodné krátke útvary, ktoré moţno 
čítať kedykoľvek, no zároveň je to väčšia divočina ako sle-
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pačia polievka. Oba romány si dokáţu získať čitateľa pod-
manivým spôsobom. Ich krása je v jednoduchosti. Štýlovo 
a vzrušujúco hovoria o kaţdodenných starostiach ţivota 
človeka, pričom oplývajú odvahou, otvorenosťou či 
sexuálnym nábojom. 

Trenčianske noviny 21.12.2009 
Pomocná evidencia 985/2/09 

 
V nedeľu 20. decembra 2009 

v podvečer v Mestskej galérii na 
Mierovom námestí v Trenčíne sa 
uskutočnila vernisáţ výstavy 
„Stretnutia s anjelmi 6.“ od 
poľského autora Eugeniusza Mol-
ského z partnerského mesta Kato-
wice v Poľsku.  

Po otvorení výstavy riaditeľkou galérie Mgr. Teréziou 
Nikovou o výstave a jeho autorovi prehovoril kurátor výstavy 
PhDr. Marián Kvasnička. Vo svojom príhovore zaspomínal 
na obdobie pred novembrom 1989, kedy „prorocký signál 
budúcich moţných zmien v kultúrno-duchovnom teritóriu dal 
pontifikát slovanského pápeţa Jána Pavla 2., na čo nadviazala 
v gdanských lodeniciach Solidarita a niekde v hĺbke bolio 
počuť seizmické otrasy východného impéria.“ Tento vzťah 

kurátora k Poľsku nado-
budol aj iné rozmery, le-
bo pri prechádzkach 
s malou dcérkou okolo 
Váhu rád sa započúval 
do vysielania varšav-
ského rozhlasu, kde sa 
hovorilo o veciach, 
o ktorých sa u nás nemo-

EugeniuzsMolski 
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hlo ani mlčať. „Aby som toto všetko videl na vlastné oči, tak 
som často chodil na sluţobné cesty do Poľska, kde sa 
organizovali výstavy. Na potulkách vo Varšave som objavoval 
náboţenské a filozofické knihy, ktoré sa na Slovensku nevy-
dávali, mal som moţnosť navštíviť hrob zavraţdeného kato-
líckeho kňaza Jerzy Popeluška a tieţ vidieť vyvesené proti-
sovietske a protikomunistické heslá. V Zelenej Gorze som 
videl vtedy zakázaného „Amadea“ od reţiséra Formana. Mal 
som silný záţitok z vnímania zakázaného ovocia.“ 

V kontexte dnešnej výstavy treba spomenúť, ţe výstavy 
slovenských výtvarných umelcov boli prijímané veľmi dobre 
a stretnutia s poľskými výtvarníkmi pôsobili na mňa ako bal-
zam. Religiozita nie je v prípade Eugeniuzsa Molského lacnou 
nálepkou ani pózou, ale základným zdrojom potreby pýtať sa 
na zmysel ţivota, na jeho traumy a drámy, ktoré presahujú 
ľudskú ohraničenosť smrťou. Toto pnutie za horizont vidi-
teľného, empirického, zmyslového a senzuálneho svet pova-
ţuje za najdôleţitejší impulz tvorivého nepokoja Eugeniuzsa 
Molského.  

Na záver vernisáţe dostal na vyjadrenie priestor aj vysta-
vujúci autor Eugeniusz Molski, ktorý povedal, ţe je veľmi rád, 
ţe môţe vystavovať v Trenčíne, kde má veľa priateľov 
v radoch výtvarných umelcov, ako aj medzi odbornými kul-
túrnymi pracovníkmi, ktoré nadviazal najmä v priebehu pr-
vých dvoch ročníkov „Ora et Ars“. Povedal, ţe anjelov ne-
treba vidieť len v nebeských tíšinách, lebo ale aj na zemi sú 
ľudia, ktorí dobre konajú a to sú tieţ anjeli. 

Vlastné poznámky 
 
Niekoľko desiatok lampiónov rozţiarilo v pondelok pod-

večer 21. decembra 2009 Mierové námestie v Trenčíne. Ma-
terské centrum Srdiečko zorganizovalo uţ po tretí raz 
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lampiónový sprievod 
detí s rodičmi centrom 
mesta. Prvý raz sa však 
konal v predvianočnom 
čase. 

„Po dvoch novembro-
vých ročníkoch sa ter-
mín tohtoročného lam-
piónového sprievodu 
presunul na december. Mesto, najmä jeho námestie, je uţ 
pekne predvianočne vyzdobené a deti s lampiónmi majú tak 
viac divákov,“ skonštatovala konateľka materského centra 
Vladimíra Strmenská s tým, ţe lampióny si predškoláci 
spolu s rodičmi vyrobili vlastnoručne v rámci „Galérkova“ v 
Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 

„V Nemecku a Rakúsku majú lampiónové sprievody 
tradíciu na sv. Martina, 
preto sme sa aj mi 
rozhodli spojiť sprievod 
s Vianocami a s via-
nočnými svetielkami z 
Materského centra Sr-
diečko,“ dodala Vladi-
míra Strmenská, pri-
čom zdôraznila, ţe jed-

ným z cieľov podujatia je poukázať na to, ţe deti sú tu a fun-
gujú v meste. Zviditeľnilo ich symbolicky svetlo z lampiónov.  

Vlastné poznámky 
 
Najznámejšie sakrálne diela Antonia Vivaldiho odzneli v 

sobotu 26. decembra 2009 v podaní Komorného orchestra 
mesta Trenčín pod vedením Kataríny Zboray a speváckeho 
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zboru Chorus Alea za dirigovania Branislava Kostku v Pia-
ristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne. 

Komorný orchester mesta Trenčín vznikol v roku 1990 ako 
občianske zdruţenie a nadviazal na viac ako tri storočia staré 
jezuitské kultúrne tradície v meste pod Matúšovým hradom. 
Neprofesionálne komorné teleso si dalo do vienka lásku k 
hudbe, rovnako ako ambície prenášať tento vzťah medzi širo-
kú verejnosť. Tento koncert bol uţ dvadsiatym v poradí, čiţe 
bol jubilejným.  

Koncert otvoril Komorný orchester mesta Trenčín pod ve-
dením Kataríny Zboray interpretáciou diel Antona Vivaldiho 
„Sinfonie  C dur – L´Incoronazione di Dario – RV 719“ a 
„Concerto Op. X, No. 5 F dur pre flautu – RV 434“ a svoje 
vystúpenie uzavrel dielom Archangela  Corelliho „Concerto 
Grosso No. 8 Fatto pre la Notte di Natale“. V ďalšej časti 
programu sa ku koncertu pripojil svojím vystúpením spevácky 
zbor Corus Alea za dirigovania Branislava Kostku. Ako sólisti 
vystúpili sopránistky Helga Varga Bach, Eva Gregorová, 
altistka Helena Mudrochová, huslistky Katarína Zboray 
a Kristína Hlístová, violončelista Gabriel Majerech, flautistka 
Michaela Hobţová a organistka Milica Ilčíková. 

O koncert bol mimoriadny záujem a to aj medzi ľuďmi, 
ktorí sa váţnej hudbe nevenujú, keď len odhadom som 
napočítal návštevnosť okolo 600 ľudí.  

Vlastné poznámky 
 
Dievčatá z Trenčína a okolia mali v mesiaci december 2009 

moţnosť zúčastniť sa na dvoch kastingoch krásy. Organizátori 
celoslovenských súťaţí Miss Universe a Miss Slovensko 
vybrali do semifinále viac ako dvadsať krások. Kasting Miss 
Universe sa uskutočnilo v Cinema Movies klube, kde prišlo 
štyridsaťdva mladých dievčat. Postúpiť do semifinále chceli 
všetky, porota však nakoniec vybrala deväť z nich. Ako pove-
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dala riaditeľka súťaţe Silvia Lakatošová, trenčiansky kasting 
bol dobrý, v porovnaní s minulým rokom sa jeho úroveň ešte 
zvýšila. „Dievčatá sú z roka na rok krajšie, profesionálnejšie, 
naučili sa o seba starať. Môţe to dokázať kaţdá, stačí, keď na 
sebe zapracujú.“  

Mladé Slovenky podľa Lakatošovej súťaţiace robia chybu v  
tom, ţe sa na kastingy dostatočne nepripravia. „Povedia, zač-
nem cvičiť, začnem plávať. Ak im na tom skutočne záleţí, 
musia prísť pripravené. Treba na sebe začať pracovať skôr. 
Kastingy sú podľa 
organizátorov vý-
bornou motivá-
ciou. Dievčatám, 
ktoré sa dostanú 
do finále, sa otvá-
ra celkom nový 
svet. Zrazu ich 
pozná celé Slo-
vensko, majú zá-
ţitky, ktoré nie sú 
beţné, stretávajú 
sa zo známymi ľuďmi, zaţijú prácu v televízii, v rozhlasových 
štúdiách, cestujú po svete. Podľa organizátorov súťaţe, je to 
pre ne veľká príleţitosť. 

Trenčianske dievčatá mali moţnosť skúsiť šťastie aj na 
druhom kastingu Miss Slovensko 2010. Dievčatá uchádzajúce 
sa o titul sa najskôr predstavili v plavkách, v skupinkách po 
desiatich. Dôleţitá bola výška nad 170 centimetrov, súmerná 
postava, kvalita vlasov i úsmev. Tie, ktorým sa podarilo pos-
túpiť, absolvovali s porotou rozhovor a čakanie či sa dostanú 
do semifinálového kola. Podľa riaditeľky súťaţe Lucie Ha-
blovičovej boli trenčianske kastingy vţdy veľmi silné, tento 
rok však bol trošku slabší, z hľadiska kvality aj účasti. „Stále 
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si však Trenčín udrţiava poprednú pozíciu na Slovensku, 
všetky dievčatá, ktoré sme vybrali, sú krásne a kaţdá jedna má 
šancu dostať sa do finále. Verím, ţe Trenčín bude mať svoje 
zastúpenie, bola by veľká škoda, keby to tak nebolo.“ Na 
kastingu vybrali podľa nej pribliţne dvanásť dievčat. 

www.sme.sk  02.01.2010  
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Telesná výchova a šport 
 
Počas vianočných sviatkov, vo chvíľach voľna a prázdnin, 

sa tradične uskutočňujú vzájomné zápolenia detí v rôznych 
športoch. Oddiel krasokorčuľovania Dukly Trenčín pripravil 
v sobotu 3. januára 2009 na zimnom štadióne v Trenčíne Veľ-
kú cenu Trenčína ţiačok a nádejí v krasokorčuľovaní. Veľmi 
úspešné boli trenčianske pretekárky, ktoré zvíťazili vo všet-
kých kategóriách : 
- mladšie ţiačky :  

1. miesto - Katarína Brosková, TJ Dukla Trenčín, 
- staršie nádeje :  

1. miesto – Sabina Drábová, TJ Dukla Trenčín 
- mladšie nádeje :  

1. miesto Lucia Babulíková, TJ Dukla Trenčín 
- interpretačné korčuľovanie „B“ mladšie : 

1. miesto Nikoleta Drábová. TJ Dukla Trenčín 
- interpretačné korčuľovanie „B“ staršie :  

1. miesto Janka Baxová, TJ Dukla Trenčín  
Info Trenčín 15.01.2009 
Pomocná evidencia 20/1/09 

  
V dňoch 10. a 11. januára 2009 sa uskutočnili majstrovstvá 

Trenčianskeho kraja v kolkoch. Súťaţiaci najmladších kategó-
rií a seniorská kategória nad 50 rokov zápolili v Trenčíne. 
V šiestich kategóriách pretekalo 82 hráčov a hráčok. Najús-
pešnejším klubom majstrovstiev sa stal Trenčiansky kolkársky 
klub, ktorého reprezentanti získali dve zlaté, štyri strieborné 
a päť bronzových medailí. V kategórii dorasteniek a ţiačok, 
ktoré bojovali o body v Trenčíne  obhájila majstrovský titul 
Nikola Pristachová z Nového Mesta nad Váhom pred Tren-
čankami Johanou Kičinovou a Terezou Magdolenovou. V ka-
tegórii ţiakov a dorastencov zvíťazil Andrej Samák z Tren-
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čína pred minuloročným víťazom Petrom Nemečkom zo 
Starej Turej a Jakubom Kičinkom z Trenčína. V kategórii se-
niorov nad 50 rokov zvíťazil Július Bročko z Bánoviec na 
Bebravou pred Štefanom Guštarom a Jánom Mydlom obaja 
z Trenčína. 

Trenčianske noviny 19.01.2009 
 

Od 23. januára 2009 sa prezentoval Slovenský zväz telesnej 
kultúry - Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike v 
Trenčianskom múzeu výstavou venovanej osobnostiam roz-
hlasovej športovej reportáţe na Slovensku. Podnetom pre 
vznik tejto putovnej výstavy bolo nedoţité 85. výročie naro-
denia nezabudnuteľného športového reportéra Gaba Zelenaya 
dňa 26. novembra 2007. 

Výstava obsahuje osem závesných panelových banerov, 
ktoré sú obsahovo rozčlenené na históriu rozhlasového špor-
tového vysielania v Československu. Len pre zaujímavosť 

návštevník výstavy sa dočíta, ţe 
prvý priamy športový prenos Slo-
venského rozhlasu bol zazname-
naný z futbalového stretnutia me-
dzi  1. ČsŠK Bratislava a Admirou 
Viedeň 6. marca 1927. Alebo, ţe 
v tridsiatych rokoch 20. storočia 
Slovenský rozhlas Bratislava vy-
sielal svoje príspevky aj v pravi-
delnej relácii „Športový referát 
Jána Balaďu“. Od roku 1954 boli 
športové reportáţe sústredené do 
pravidelnej relácie „S mikrofó-
nom za športom“, ktorá trvá do-

dnes Na ďalších paneloch čítame mená a činnosť legen-
dárnych reportérov Gabriela Zelenaya, Štefana Mašlonku, 
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Máriu Zavarskú - Lukačovičovú, Rudolfa Galla a Oskara 
Manu, ako aj tých, ktorí v pracovali v športovej redakcii ako 
Milan Janega, Jozef Reţucha, Radoslav Siváček, Bohuš Uj-
ček, Emil Trangel a Július Kozma. V šesťdesiatych rokoch v 
dôsledku silnejúceho konkurenčného vplyvu televízie prichá-
dzalo v Bratislave k migrácii športových redaktorov. Do roz-
hlasu postupne prichádzala nová generácia Jaroslav Janků, 
Milan Michalič, Karol Farkašovský, Miroslav Tomášik, Ľu-
bomír Lintner, Stanislav Štefánik, Viliam Raček. Vysielanie 
v tom čase zabezpečovali z Banskej Bystrice, Ţiliny a Tren-
čína Stanislav Dutka, z Prešova Tibor Sabol. V osemdesiatych 
rokoch začal z Košíc popri Martinčekovi vysielať aj Jozef 
Jarkovský a z Banskej Bystrice Ivan Kováč. Najmladšiu 
históriu rozhlasovej  športovej  reportáţe  na Slovensku je spo-
jená s menami z deväťdesiatych rokoch 20. storočia ako Ľuboš 
Vaško, Peter Buček, Martin Šeďo, Martin Hajko, René Štern, 
Andrej Šporer a Matúš Čunderlík.  

Tretím okruhom 
bola prezentovaná 
audiotechnika s au-
tentickými nahráv-
kami športových re-
portáţí z archívu 
Slovenského rozhla-
su, staré rádioprijí-
mače a rozhlasová 
technika z fondov 
Slovenského tech-
nického múzea v Košiciach, ktorá dokumentuje ich technický  
rozvoj a konfrontovať s dnešnými rádioprijímačmi ako aj 
fonotechnika. Sem nepochybne patria mikrofón či reportáţny 
magnetofón z 50. rokov 20. storočia. Prenosovú techniku zas-
tupuje konštrukcia vysielača IDEIX pre SV s výkonom 5 kw 
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z 50. rokov či vysielacie elektrónky z 50. - 60. rokov 20. 
storočia. Prenosné kabelkové „tranzistoráky“ sú o niečo mlad-
šie - sú typické pre obdobie 70. rokov. Neodmysliteľnou 
súčasťou výstavy je aj drevená skrinka rozhlasu po drôte, 
ktorého éra začala v roku 1955. Ţiaľ niektoré unikáty sú v 
súčasnosti zapoţičané na viacerých dlhodobých a krátko-
dobých výstavách napr. v Slovenskom rozhlase v Bratislave, 
kde je umiestnená dlhodobá expozícia a v Slovenskom ná-
rodnom múzeu Bratislava na výstave „Slovensko v 20. sto-
ročí“. 

Vlastné poznámky 
 

Medzi významné osobnosti československého futbalu patril 
určite futbalový tréner Karol Borhy, s ktorým je futbal v Tren-
číne. Kaţdoročne sa na jeho počesť uskutočňuje futbalový 
halový turnaj. Tento rok prebehol jeho 10. ročník dňa 31. ja-
nuára 2009. Predstavilo sa desať futbalových druţstiev, medzi 
ktorými nechýbala Akadémie AC Sparta Trenčín, čo je fut-
balová liaheň pre český veľkoklub Sparta Praha, ŠK Matador 
Púchov, FK TTS Trenčín „A“ a „B“, FK Trenčianska Turná, 
TJ Temeš, LR Crystal Lednicke Rovne, MFK Ilava, FK 
Zamarovce a TJ Druţstevník Drietoma. Víťazstvo si odnieslo 
druţstvo FK Trenčianska Turná. 

Vlastné poznámky 
 
Víťazov ankety Bedmintonista roka 2008, vyhlásených 

Slovenským zväzom bedmintonu, sme spoznali dňa 31. ja-
nuára 2009, počas turnaja Grand Prix v Trenčíne. Poradie v 
treťom ročníku ankety určili kluby, ktoré hlasovali v rámci 
uţšieho výberu štyroch muţov a piatich ţien. Tých vybrali 
kluby a odborné komisie Slovenský zväz bedmintonu. Nako-
niec za účasti predsedu Výkonného výboru Slovenského zväzu 
bedmintonu Michala Matejku sa medzi muţmi sa stal víťa-
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zom a obhajcom 32 - ročný Marián Šulko zo Spojov Bra-
tislava, ktorý predstihol o päť bodov Prešovčana Mariána 
Smreka. Skúsený bratislavský hráč zabodoval najmä výsled-
kami na domácich turnajoch a titulom majstra Slovenska v 
dvojhre. Na štvrtom mieste sa umiestnil hráč M - Športu 
Trenčín Michal Matejka. Prvýkrát sa z titulu najlepšej bad-
mintonistky roka tešila 25-ročná Prešovčanka Kvetoslava 
Sopková, za slobodna Orlovská, ktorá tak nadviazala na dve 
predchádzajúce prvenstvá svojej sestry Zuzany. Tá tentoraz 
skončila druhá. Na tretej priečke sa umiestnila prvá slovenská 
bedmintonová olympionička, Trenčanka Eva Sládeková  z M 
- Šport. Pre Sopkovú hovorili najmä domáce úspechy na 
slovenskom šampionáte, titul z ligovej súťaţe, ale aj repre-
zentácia Slovenska na tímových súťaţiach. Úspešný minulý 
rok podčiarkuje fakt, ţe sa stihla aj vydať za slovenského 
volejbalového reprezentanta Martina Sopka. 

Vlastné poznámky 
 
Na majstrovstvách Slovenska v kraso-

korčuľovaní juniorov a ţiakov pre rok 
2009 v dňoch 30. a 31. januára 2009 sa 
úspešne prezentovali krasokorčuliarky 
z oddielu krasokorčuľovania TJ Dukla 
Trenčín. Titul majsterky Slovenska v ka-
tegórii mladších ţiačok vybojovala 
Trenčianka Katarína Brosková, tretie 
miesto získala Bronislava Dobiášová. 
Pretekárky pripravil tréner pre súťaţ 
Vladimír Dvojnikov. 

Info Trenčín 12.02.2009 
Pomocná evidencia 75/1/09 
 

V. Dvojníkov s K. Broskovou a B. Dobiášovou 
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V piatok 20. februára 
2009 si trenčianska 
verejnosť pripome-
nula 90. výročie za-
loţenia dobrovoľnej 
športovej organizácie 
Sokol v Trenčíne. 
Program začal piet-
nou spomienkou pri 
pamätnej tabuli prvé-

ho predsedu Sokola v Trenčíne dr. Karola Štúra pred Kul-
túrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, kde sa k prítomným prihovorila starostka Sokola 
v Trenčíne Ing. Ľubica Dršková a riaditeľ Úradu Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Ing. Dušan Lobotka. Potom po-
kračovali oslavy slávnostnom členskou schôdzou za účasti 
primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, riaditeľa 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Dušana Lo-
botku, starostky Sokola v Trenčíne Ing. Ľubici Drškovej 
a náčelníčky Sokola v Trenčíne Ing. Miroslavy Rybárikovej. 
Prítomných členov a hostí privítala Mgr. Daniela Valentová. 
V jej úvode predniesla mladá sokolka Danka Suchomelová 
báseň Jána Smreka Credo a o základnom poslaní Sokola od 
jeho vzniku priblíţila zástupkyňa starostky Mgr. Jela Sovová. 
Zvýraznila, ţe základné heslo „v zdravom tele, zdravý duch“ 
pretrvalo plných deväťdesiat rokov. Sokol od svojho vzniku 
vychovával nielen telesne zdatných, ale aj národne 
uvedomelých a vzdelaných jedincov. Jeho členovia aktívne 
ako správni vlastenci v dobách ťaţkých poloţili svoje ţivoty v 
boji za slobodu národa. Vyslovila myšlienku, aby jubilejné vý-
ročie sa stalo návratom k pôvodným sokolským myšlienkam, 
charakterizovaných harmonickým spojením sily v práci s ideá-
lom pravdy a dobra, harmonickým spojením človeka a nášho 
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národa prostredníctvom cvičení na zvýšenie zdatnosti, vitality. 
S históriou Sokola všeobecne a konkrétne v Trenčíne zozná-
mila vo svojej prednáške doplnenej dobovými fotografiami 
odborná pracovníčka Trenčianskeho múzea PhDr. Janka 
Karlíková. V ďalšej časti programu vystúpil primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler, ktorý blahoţelal Sokolom 
k významnému výročiu. Súčasne sa priznal, ţe pre neho jubi-

leum Sokola bolo pod-
netom k tomu, aby tro-
cha zalovil v pozosta-
losti svojho nebohého 
otca. Na svoju radosť 
našiel v nej veľa foto-
grafií a inej dokumen-
tácie práve z histórie 
Sokola v Trenčíne. 
Škoda, ţe tak neurobil 

skôr, lebo by iste obohatili inštalovanú výstavu. Na záver svoj-
ho príhovoru odovzdal starostke Sokola v Trenčíne Ing. Ľubi-
ci Drškovej finančný dar 3.000 euro. Tento dar komentoval 
primátor Ing. Branislav Celler, ţe ,,táto suma je magickou a 
symbolickou hneď dvakrát. Po prvý raz to bolo vtedy, keď 
Sokoli vyzbierali tritisíc Kčs pri svojom vzniku v roku 1919. 
Druhý raz suma tritisíc, ale eur je na tomto symbolickom šeku, 
ktorá po prepočte znamená hodnotu viac ako 90.000 Sk, našej 
starej meny. A práve deväťdesiatka symbolizuje významné 
výročie, kvôli ktorému sme sa dnes stretli.“ Pred vyvrcho-
lením slávnostnej členskej schôdze, ktorou bolo uvedenie do 
ţivota repliky najstaršej historickej sokolskej zástavy z roku 
1920 moderátorka podujatia uviedla, ţe pôvodný „prápor“ 
vyšívali ţeny – sokolky pod vedením Kornélie Štúrovej, man-
ţelky prvého predsedu Sokola v Trenčíne JUDr. Karola Štúra. 
Zástava symbolizuje Trenčín a sokolské zásady. Je ovenčená 

primátor Ing. B. Celler odovzdáva dar Mesta Trenčín 3.000 eur starostke Sokola 
v Trenčíne Ing. Ľubici Drškovej 



 528 

ozdobnými stuhami Matice Slovenskej a Ţiveny. Originál je 
uloţený v Trenčianskom múzeu. Po tejto informácii primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a starostka Sokola v Tren-
číne Ing. Ľubica Dršková repliku symbolicky pokropili kvap-
kami sektu. Program pokračoval príhovorom starostky Sokola 
v Trenčíne Ing. Ľubicou Drškovou, v ktorom priblíţila 
podiel Sokola na formovaní zdravej spoločnosti a príhovorom 
náčelníčky Sokola v Trenčíne Ing. Miroslavou Rybárikovou, 
v ktorej zhodnotila telovýchovnú a športovú činnosť Telový-
chovnej jednoty Sokol v uplynulom roku. Dozvedeli sme sa, 
ţe Sokol zdruţuje viac ako 300 členov všetkých vekových 
kategórií v oddieloch gymnastiky, volejbalu, aerobiku, jogy, 
kalanetiky, karate - Do, 
šermu - iaido Záver 
slávnostnej členskej 
schôdze patril oceneniu 
zaslúţilých členov So-
kola ďakovnými lista-
mi s keramickými pla-
ketami od Alenky Su-
chomelovej odovzdané 
Rudolfovi Zaťovičovi, 
Jaromírovi Šinkovi, Ing. Alexandrovi Pelikánovi, PhDr. Jane 
Karlíkovej, Brigite Fábikovej, Ľubici Kernej, Zuzane Miná-
rikovej, Anne Milánovej, Mgr. Jele Sovovej, Ing. Miroslave 
Rybárikovej, Oľge Samákovej. Pamätné listy prevzalo 26  te-
rajších cvičiteľov, trénerov a funkcionárov. Po ukončení sláv-
nostnej členskej schôdze bola sprístupnená výstava „Minu-
losť a prítomnosť pre budúcnosť Sokola“. 

Vlastné poznámky 
 

V nedeľu predpoludním dňa 1. marca 2009 privítala vyz-
dobená športová hala v Trenčíne účastníkov majstrovstiev 

Ing. Branislav Celler kropí repliku zástavy Sokola 



 529 

sveta študentov vo florbale. Na palubovku pri slávnostnom 
otvorení nastúpilo sedem druţstiev chlapcov z : 
- Českej republiky, ktorú reprezentovalo druţstvo Strednej 

priemyselnej školy stavebnej z Havířova 
- Gruzínska, ktoré reprezentovalo druţstvo Športovej školy 

z Kutaisi 
- Nemecka, ktoré reprezentovalo druţstvo Gymnázia sv. 

Augustína z Grimma 
- Maďarska, ktoré reprezentovalo druţstvo Gimnázia 

Zsigmonda Móri-
cza z Budapešti 

- Švédska, ktoré re-
prezentovalo 
druţstvo Gymna-
sjet z Mullsjö 

- Slovensko 1., kto-
ré reprezentovalo 
druţstvo Gymná-
zia z Varšavskej 
ulice v Ţiline  

- Slovensko 2., ktoré reprezentovalo druţstvo Dopravnej aka-
démie v Trenčíne 

a päť druţstiev dievčat z : 
- Českej republiky, ktoré reprezentovalo druţstvo Gym-

názia na Postupickej ulici v Prahe 
- Gruzínska, ktoré reprezentovala Spot school v Kutaisi 
- Holandska, ktoré reprezentovala Corderius College 

v Amersfoorte 
- Rusko, ktoré reprezentovala School No. 30 v Niţnom 

Novgorode 
- Švédsko, ktoré reprezentovala Kopparlundsgimnasiet vo 

Västerase 
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- Slovensko, ktoré reprezentovala Základná škola 
s Materskeou školou H. Gavloviča v Pruskom 

Po privítaní hostí otváracieho dňa šampionátu sa k hosťom 
a účastníkom majstrovstiev prihovorili 
postupne predseda Asociácie sloven-
ského študentského športu Anton Ja-
vorka, štátny tajomník Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky Jozef 
Habánik a delegát exekutívy ISF 

Norbert Klever. Anton Javorka vo svojom príhovor uviedol, 
ţe „organizovanie tohto športového 
podujatia je ocenením práce vo flor-
bale. V mene organizačného výboru 
majstrovstiev vás účastníkov chcem 
ubezpečiť, ţe sme urobili všetko pre-
to, aby svetový šampionát bol úspeš-
ný. Ţelám vám, aby ste v Trenčíne preţili pekné chvíle.“ Jozef 
Habánik zaţelal účastníkom šampionátu úspešný športový 
záţitok a príjemný pobyt v našom meste Trenčín. Norbert Kle-
ver sa prihovoril ku kaţdému účastníckemu druţstvu v jeho 
rodnej reči, často krát skomolene a kostrbato, čo vyvolalo 
úsmevy na tvárach. V závere svojho príhovoru prehlásil maj-

strovstvá za otvorené. Za zvuku sláv-
nostných fanfár vstúpila do športovej 
haly vlajková čata s vlajkou ISF, ktorú 
vztýčila v jej rohu. Potom kapitáni  
slovenského, nemeckého, švédskeho 
druţstva a zástupca zboru rozhodcov 

verejne deklarovali dvihnutou rukou čestnosť na ihrisku 
a i mimo neho. Záver slávnostného otvorenia v nezvyčajnom 
sviţnom tempe vyplnili maţoretky z Povaţskej Bystrice 
a členky tanečného súboru Goonies z Trenčína. 

Anton Javorka 

Jozef Habánik 

Norbert Klever 
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Floorbalové boje o méty najvyššie sa naplno rozbehli na 
druhý deň 2. marca 2009 na palubovke športovej haly na 
Sihoti a telocvični Strednej odbornej školy obchodu a sluţieb 
v Trenčíne. V ten istý deň dopoludnia usporiadal organizačný 
výbor majstrovstiev tlačovú besedu, na ktorej čelní funk-
cionári uviedli na pravú mieru skutočnosť neúčasť troch avi-
zovaných zahraničných účastníkov, druţstiev z Gambie,  
Nigérie a najmä favorizovanej Číny, ktoré neprišli pre organi- 
začné problémy.  

Dňa 3. marca 2009 organizačný výbor majstrovstiev sveta 
školských druţstiev vo floorbale prijal na magistráte Mesta 
Trenčín viceprimátor Tomáš Vaňo. Vo svojom príhovore zoz-
námil prítomných z históriou mesta Trenčín a vyjadril aj svoje 
potešenie nad tým, ţe organizátori tento svetový šampionát 
umiestnil do Trenčína, čo je aj zásluhou ocenenia schopností 
trenčianskych floobalových funkcionárov. 

Dňa 4. marca 2009 mali súťaţné druţstvá voľný deň, počas 
ktorého im organizátori pripravili návštevu Trenčianskeho 
hradu spojené s vystúpením skupiny historického šermu Wa-
gus v Barborinom paláci a návštevu kúpeľného komplexu 
Slovenských liečebných kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. 
Vo večerných hodinách 
v priestoroch Školského 
domova na Zámostí 
účastníci majstrovstiev sa 
predstavili s vlastným 
kultúrnym programom 
pod názvom „Večer ná-
rodov“, ktorý zakončili 
diskotékou. V posledný 
deň 6. marca 2009 vyvrcholila súťaţ, keď sa rozhodovalo 
o medailovom umiestnení druţstiev. V semifinále, v ktorom 
hrali o tretie miesto proti sebe v kategórii dievčat druţstvá 
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Slovenska, prezentované Základnou školou a Materskou 
školou Pruské a Českej republiky, v ktorom zvíťazilo druţstvo 
Slovenska 4:0. Treba oceniť úspech dievčat z Pruského, pre-
toţe boli vekovo najmladšie medzi účastníčkami. Vo finále 
v kategórii dievčat proti sebe nastúpili druţstva Švédska 
a Ruska. Reprezentantky Švédska od samého začiatku ukázali, 
ţe sú veľmi dobre pripravené a svoju suverénnu prevahu 

potvrdili aj desiatimi 
gólmi v bránke súpe-
riek z Ruska. Spýtali 
sme sa Nikoly, Radky 
a Simony hráčok 
z Pruského, čo hovoria 
o turnaji - „Berieme to 
ako úspech. Škoda 
prehry s Ruskami v 
semifinále, keď sme v 

predĺţení dostali lacný gól z rohu. Klobúk dolu pred víťaz-
nými Švédkami, ktoré boli nesmierne rýchle, dobre a presne 
kombinačne pripravené. Zhodli sa, ţe zaslúţene na turnaji 
zvíťazil.“ V semifinálovom zápase kategórie chlapcov v boji 
o tretie miesto zabojovalo druţstvo Slovenska 2. prezentované 
Dopravnou akadémiou Trenčín, keď zvíťazili nad Českom 
5:3. Vo finále sa stretli druţstvá Švédska a Slovenska 1. 
(Gymnázium z Varšavskej ulice v Ţiline). Slovenské druţstvo 
v prvom polčase neudrţalo tlak svojho súpera a dostalo päť 
gólov, pričom samé nedalo ani jeden. Cez polčas tréner 
slovenským chlapcom „poumýval hlavy“ a výsledok sa dosta-
vil, keď v úvode zápasu dali gól. No v ďalšej časti zápasu sa 
im uţ nedarilo dať góly, ale ubránili svoju bránu od ďalších 
gólov, tak zápas sa skončil 5:1. Na záver boli vyhlásené výs-
ledky šampionátu: 

 

z finálového zápasu Švédsko – Rusko 10:0 
z finálového zápasu Švédsko – Slovensko 1. 
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A) kategória chlapcov  
1. Švédsko 
2. Slovensko 1. – Gymnázium Ţilina 
3. Slovensko 2. – Dopravná akadémia Trenčín 
4. Česká republika 
5. Nemecko 
6. Maďarsko 
7. Gruzínsko 

B) kategória dievčat 
1. Švédsko 
2. Rusko 
3. Slovensko – ZŠ a MŠ Pruské 
4. Česká republika 
5. Holandsko 
6. Gruzínsko 

Cenu Fair play získalo druţstvo Maďarska. Okrem toho 
bol vyhlásené All 
Stars druţstvo v kate-
górii dievčat a chlap-
cov. 

Medzinárodné 
školské majstrovstvá 
ISF vo floorbale sa 
skončili galaprogra-
mom pod názvom 
„Študenti TSK štu-
dentom“ v Dome armády, v ktorom pre účastníkov šampio-
nátu učinkovali mládeţnícke súbory Trenčianskeho kraja. 

Vlastné poznámky 
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Hokejová Dukla Trenčín sa predsa dostala do súťaţe play-
off na poslednú chvíľu a jej prvým súperom a aj posledným 
o postup do semifinále sa stalo druţstvo HK Skalica na čele so 

Ţigom Pálffym, ktorým 
v tomto roku hral výbor-
ne a svojím výkonom 
ovplyvnil aj svojich spo-
luhráčov. Dukla Trenčín 
tesne pred play-off vy-
menila svojho doteraj-
šieho trénera Júliusa 
Penzeša za skúseného 

Františka Hossu, ale táto zmena sa na výkone Dukly nepre-
javila. Prvé dva zápasy sa hrali na zimnom štadióne v Skalici 
a obe, najmä zásluhou Ţiga Palffyho prehrali – 2:0 a 3:1. 
Predpokladalo sa, ţe v domácom prostredí Dukla zaboduje 
a zvráti pre ňu nepriaznivý stav. Opak bol pravdou, lebo práve 
Ţigo Palffy, ktorému trenčianski hráči nestačili zabrániť v ro-
zohrávke, ako aj jeho presnej streľbe. V prvom domácom  
zápase Dukla prehrala 3:1 a v druhom zápase 5. marca 2009 
3:2, čím z bojov o semifinálovú účasť play-off skončili. HK 
Skalica si semifinále zahrá opäť po roku, kým Trenčín bude v 
najlepšej štvorke chýbať prvýkrát po troch rokoch. Naposledy 
Dukla zo štvrťfinále 
nepostúpila v ročníku 
2005/2006. Po pos-
lednom zápase sa vy-
jadrili tréneri oboch 
druţstiev takto : 

František Hossa 
(tréner Dukly): „Ve-
deli sme, o čo dnes 
ide. Naším zámerom 
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bolo ísť do vedenia, čo sa nám nepodarilo. V druhej tretine 
sme síce vyrovnali, ale hneď sme dostali gól, čo výsledok 
veľmi ovplyvnilo. Dnes sme mali zo štyroch zápasov série 
najviac šancí, na strelenie gólu však potrebujeme vynaloţiť 
veľmi veľa úsilia. Dôleţitým faktorom štvrťfinále bolo jedno 
meno - Ţigmund Pálffy.“ 

Peter Oremus (tréner HK Skalica): „Zápas sa mi hodnotí 
dobre, teší nás, ţe sme postúpili. Celý tím odviedol naozaj 
kvalitnú prácu, hráči išli na dno síl. V muţstve vládlo veľké 
odhodlanie. Určite teraz urobíme všetko preto, aby sme pre 
Skalicu vybojovali vytúţené finále.“  

tdi.sk 
Trenčianske noviny 09.03.2009 
Pomocná evidencia 110/2/09 

 
Trénerom hokejistov Dukly Trenčín bude aj v budúcej 

sezóne František Hossa. Vo tejto funkcii ho potvrdili dňa            
11. marca 2009 na zasadnutí vedenia Dukly. František Hossa 
si vyberie nového asistenta, lebo doterajší asistent Róbert 
Švehla pri druţstve extraligového ročníka končí. Generálny 
manaţér Dukly Eduard Hartmann informoval, ţe „rozo-
berali sme aktuálnu sezónu a potvrdili Františka Hossu vo 
funkcii. Nový realizačný tím bude známy po stretnutí akcio-
nárov klubu.“ Z nedávnej histórie klubu je známe, ţe František 
Hossa k muţstvu nastúpil pred začiatkom nadstavbovej časti 
extraligy a pod jeho vedením tím v najvyššej súťaţi zo štr-
nástich zápasov vyhral iba jediný zápas a to proti Slovanu 
Bratislava. Uplynulou sezónou sa skončia viacerým hráčom 
zmluvy. Skladanie nového trenčianskeho hráčskeho kádra pre 
nový ročník bude v kompetencii hlavného trénera v spolupráci 
s generálnym manaţérom. „Samozrejme, ţe všetko sa bude 
odvíjať od financií,“ dodal Eduard Hartmann. 

hkdukla.sk 11.03.2009 
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Pomocná evidencia 12/1/09 
 

Dňa 11. marca 2009 prijal viceprimátor Mesta Trenčín To-
máš Vaňo najlepších športovcov mesta Trenčín za 2008. Tak 
ako v minulosti podujatie moderovala Mária Opačitá. V prí-
hovore k športovcom viceprimátor Tomáš Vaňo ospravedlnil 

primátora Ing. Branislava 
Cellera z neúčasti na podujatí 
zo sluţobných dôvodov. Po-
ďakoval športovcom za ich 
športové výkony, ktorými ús-
pešne reprezentovali svoje 
mesto a svoju vlasť v uply-
nulom roku. Spomenul i to, ţe 
hospodárska kríza ovplyvnila 

celý svet a teda hospodárenie mesta. Preto i niektoré pláno-
vané investície v tomto roku, ako rekonštrukcia futbalového 
štadióna sa musia odloţiť. Neznamená to však, ţe mesto 
nebude podporovať športové aktivity športových klubov 
a jednotlivcov. Bude to však v úspornom reţime. Po príhovore 
potom spolu s predsedom komisie Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne Eduardom Hartmanom odovzdali ocenenia a upo-
mienkové dary týmto športovcom : 
juniorská kategória: 
- karatista Viliam Kriţan  -  Laugaricio Trenčín – klub kara-

te Slovakia za : 
 3. miesto Svetový pohár v kate-
górii muţi do 75 kg, Švédsko  

 2. miesto Európsky pohár v kate-
górii muţi do 75kg, Slovinsko
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- karatistka Ingrid Suchánková – Karate klub Európa  Tren-
čín, reprezentantka Slovenskej re-
publiky v kata a v kumite za : 

 1. miesto v kata i kumite na US 
Open  - v Las Vegas, USA 

 1. miesto v kata na Európskom 
pohári karate v Poreči, Chorvát-
sko 

 3. miesto v kumite na Európskom pohári v karate 
v Splite, Chorvátsko 

 1. miesto v kata a 2. miesto v kumite na Európskom po-
hári  v Budapešti, Maďarsko     

 1. miesto v kata a 1. miesto v kumite na Európskom po-
hári v Siofoku, Maďarsko     

Je nominovaná na tohoročné Majstrovstvá Európy v karate, 
ktoré sa budú konať vo Francúzsku v Paríţi. 

- triatlonista Martin Hubáček – TJ Slávia Športová škola 
Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky za : 

 17. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v duatlone 
v Grécku  

 8. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v duatlone, 
v Grécku 

- cyklistika Tomáš Aţaltovič – TJ 
Slávia Športová škola Trenčín,  re-
prezentant Slovenskej republiky za : 

 11. miesto a 13. miesto na Maj-
strovstvách Európy juniorov 
v dráhovej cyklistike v Poľsku  

- hokejisti Juraj Mikuš, Oliver Ďuriš – Hokejový klub 
Dukla Trenčín, reprezentanti Slovenskej republiky za : 

 7. miesto na Majstrovstvách sveta v hokeji do 20. rokov  
v Českej republike    
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- hokejista Tomáš Staňo – Hokejový klub Dukla Trenčín, 
reprezentant Slovenskej republiky za : 

 7. miesto na Majstrovstvách sveta v hokeji do 18. rokov 
v Rusku v Kazani     

- fitnesska Andrea Masárová – Aso-
ciácia Fitness Gabrhel Trenčín, re-
prezentantka Slovenskej republiky  
za : 

 3. miesto na Majstrovstvá Európy 
vo fitness junioriek vo výškovej 
kategórii nad 163 cm v Budapešti, Maďarsko  

 4. miesto  na Majstrovstvá sveta vo fitness junioriek vo 
výškovej kategórii nad 163 cm v Plzni, Česká republika  

- fitnesska Marianna Holbová – 
Asociácia Fitness Gabrhel Tren-
čín, reprezentantka Slovenskej 
republiky za : 

 4. miesto na Majstrovstvách Eu-
rópy vo fitness junioriek vo 
výškovej kategórii do 163 cm 
v Budapešti,  Maďarsko  

 5. miesto na Majstrovstvách sveta vo fitness junioriek vo 
výškovej kategórii do 163 cm v Plzni, Česká republika 

kategória dospelých : 
vozíčkár Rastislav Tureček  –  TJ  
Dukla  Trenčín, reprezentant Sloven-
skej republiky za : 

 2. miesto v časovke hand bike 
na Paralympijských hrách 2008, 
Peking,  Čína    

- silová trojbojárka Dominika Hojsíková – Asociácia Fitness 
Gabrhel Trenčín, reprezentantka Slovenskej republiky za : 
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 1. miesto na Majstrovstvách Európy juniorov v silovom 
trojboji v Anglicku. V tejto súťaţi vytvorila juniorský 
svetový rekord v drepe 135 kg. 

 1. miesto na Majstrovstvách sveta v tlaku na lavici vo 
Viedni, Rakúsko. Aj v tejto súťaţi vytvorila svetový re-
kord v drepe 135 kg. 

- vodný motorista Michal Košút –  Klub vodných motoristov 
Racing Team GO !!! reprezentant Slovenskej republiky za : 

 2. miesto na majstrovstvách sveta vo vodnom motorizme, 
kategória OSY-400 v Berlíne, Nemecko 

  2. miesto  na majstrovstvách Európy vo vodnom moto-
rizme, kategória OSY-400 seriál v San Nazzaro - Ta-
liansko, Komárne a Jedovnice Česká republika  

- bedmintonistka Ing. Eva Sládeková – Bedmintonový klub 
M-Šport Trenčín, reprezentantka Slovenskej republiky za 
úspešný štart na Olympijských hrách  v Pekingu, Čína, kde 
sa umiestnila  medzi 32 aţ 64 miestom 

- vzpierač Bc. Martin Tešovič – VŠK Dukla Trenčín, repre-
zentant Slovenskej republiky za : 

 3. miesto v trhu na majstrov-
stvách Európy vo vzpieraní 
v Lignane, Taliansko   

 4. miesto v dvojboji a 5. miesto 
v nadhode na Majstrovstvách 
Európy vo vzpieraní v Lignane, Taliansko 

Nominovaný na Olympijské hry v Pekingu, kde sa ţiaľ 
zranil skôr, ako mohol začať súťaţiť. 
- zápasník Attila Bátky  –  VŠK  Dukla Trenčín, reprezen-

tant Slovenskej republiky za : 
 19. miesto na Olympijských hrách  v Pekingu,  Čína 

- kulturista Mgr. Juraj Vrábel – Športový klub polície, re-
prezentant Slovenskej republiky za : 
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 6. miesto na Majstrovstvách sveta IFBB v kulturistike 
mu-ţov, Bahrajn 

 1. miesto na Grand Prix Opava v kulturistike, Česko 
 1. miesto na medzinárodnej súťaţi o Tatranský pohár 
v Poprade 

 1. miesto na Veľkej cene Slovenska v Trnave   

- zlatokopka Ing. Helena Reţná  -  Cech zlatokopov Trenčín, 
reprezentantka Slovenskej republiky za : 

 4. miesto na Majstrovstvách 
sveta, Navelgase, Španielsko 
v disciplíne – tradičná pan-
vica  

 8. miesto na Majstrovstvách 
sveta, Navelgase, Španielsko 
medzi ţenami profesionálka-
mi 

  2. miesto na Majstrovstvách sveta, Navelgase, Španielsko 
ako členka 5 - členného reprezentačného druţstva Slo-
venska 

  1. miesto na Majstrovstvách Rakúska  
 2. miesto na Majstrovstvách Poľska   
 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska a Česka v Dţur-
kovci, Slovensko  

 1. miesto v celkovom hodnotení Slovenskej asociácie zla-
tokopov za rok 2008  

- floorbalisti Branislav Kovalčík 
a Branislav Straka – ŠK                      
1. FBC Trenčín, reprezentanti Sloven-
skej republiky za : 

 1. miesto na Majstrovstvách sveta 
„C“ divízie vo florbale muţov 
v Bratislave. Vďaka tomuto úspechu  
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Slovensko postúpilo do „B“ divízie medzi  16. najlepších 
tímov na svete. 

- tanečný pár Róbert Pavlík – Simona Brecíková – Tanečný 
klub Dukla Trenčín,  reprezentanti 
Slovenskej republiky za : 

 2. miesto na IDSF International 
Open v Hradci Králové, Česká 
republika  

 3. miesto na IDSF Internationál 
Open v Banja Luka - Bosna  

 4. miesto na IDSF Internationál Open  Krško - Slovinsko  
 2. miesto na IDSF Internationál Open  Bratislava - 
Slovensko  

 46. miesto na Majstrovstvách sveta  2008 v Rakúsku 
 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v štandardných 
tancoch  

- cyklista Július Maťovčík, ml. – Športový klub nepoču-
júcich Trenčín, reprezentant Slovenskej republiky za : 

 5. miesto v šprinte na 1 000m, 4. miesto v časovka,                
4. miesto v MTB xc a 5. miesto v peletóne na ma-
strovstvách Európy v cyklistike nepočujúcich  

- beţec, veterán Miroslav Kováč – 
Slovenský Orol Trenčín, repre-
zentant Slovenskej republiky,  

 4. miesto majstrovstvách sveta 
v behu do vrchu v Českej 
republike 

 3. miesto majstrovstvách Európy v behu do vrchu v 
Českej republike 

 1. miesto na majstrovstvách Slovenska zloţený seriálu  
18 behov do vrchu     
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- silový  trojbojár, veterán Ladislav 
Tehlár z Asociácie Fitness Ga-
brhel Trenčín, reprezentant Slo-
venskej republiky  

 5. miesto na majstrovstvách 
sveta v tlaku na lavici veteránov 
v kategórii do 100 kg v Bratislave 

- vzpierač, veterán MUDr. Jozef Gabrhel  z  Dragon 66 
Slovakia, reprezentant Slovenskej republiky 

 3. miesto na majstrovstvách 
Európy vo vzpieraní veteránov 
v kategórii do 69 kg v Bohu-
míne, Česká republika 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 121/1/09 

  
Víťazom súťaţe jednotlivcov na 8. ročníku turnaja O štít 

Bobrova vo vzpieraní sa stal Richard Tkáč z Vojenského 
športového klubu Dukla Trenčín. Pri telesnej hmotnosti 85,20 
kg nadvíhal v dvojboji 330 kg (150+180), čo v prepočte 
znamenalo 392,58 Sinclairovho bodu. Na druhej priečke 
skončil Ondrej Kruţel (382,06 b.) a tretí bol Viktor Gumán 
(376,38). 

Výsledky – jednotlivci :  
1. Richard Tkáč, Vojenský športový klub Dukla Trenčín, 

392,58 b. (330 kg =150+180),  
2. Ondrej Kruţel, TJ Oravan Bobrov 382,06 b. (370 kg 

=160+210),  
3. Viktor Gumán, Viktória Športhala Košice 376,38 b. (310 

kg = 145+165). 
Vlastné poznámky 
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V sobotu 28. februára 2009 sa v slovenskej premiére v 
trenčianskej športovej hale na Sihoti uskutočnila medziná-
rodná športová šou zmiešaných bojových umení Ring of 
Truth. Podľa organizátorov zaujímavé duely sledovalo bez-
mála osemsto divákov. Ako povedal promóter podujatia Mi-
lan Vánik, „nebol to cirkus, ani ţiadna extrémna bitka“. V 
Ring of Truth najviac zaujal mladý Dubničan Marcel Trang, 
ktorý vo vzrušujúcom zápase plnom dynamiky zvíťazil nad 
favorizovaným Brazílčanom André Ramosom. Najviac pre-
kvapil Vladimír Lendvay vo váhovej kategórii do 84 kilogra-
mov na 3x4 min. Napriek prehre na body proti Čechovi Vá-
clavovi Šamšovi hala burácala. Príjemne prekvapil mladý Pú-
chovčan Tomáš Baška, grapplingový borec, ktorý porazil 
technikou triangel Patryka Kowolova z Poľska. Dominantný 
zápas bol medzi víťazom Adamom Zajacom a Ariby Mou-
sakovovi z Čečenska. Šlágrom mala byť najťaţšia váhová ka-
tegória medzi Litovcom Alexejom Bobrovom a Poliakom 
Wiktorom Sobczykom. Poliak však do Trenčína prišiel so zlo-
menou rukou. Po hradom na Ring of Truth dohliadal me-
dzinárodný rozhodca Ír David Jones. 

Trenčianske noviny 09.03.2009 
 
Rok 2008 bol pre Osemročné športové gymnázium v Tren-

číne rokom olympijským. Na Olympijských hrách v čínskom 
Pekingu školu reprezentovali – plavec Ľuboš Kriţko, cyklisti 
Ján Valach, Roman Broniš, kanoistka Martina Kohlová, 
ľahký atlét Jozef Repčík a badmintonistka Eva Sládeková. 
Za obdobie existencie školy sa olympijských hier zúčastnilo 
17 absolventov školy a je potešiteľné, ţe zo všetkých účast-
níkov slovenskej výpravy tvorili aţ 10 % účasť. Pocit hrdosti 
vzbudil svojím výkonom plavec Ľuboš Kriţko na poslednej 
olympiáde v Pekingu a potom na novembrových majstrov-



 544 

stvách Európy prekonaním európskeho rekordu v disciplíne 50 
metrov znak.  

V roku 2008 mala škola 332 študentov, z ktorých 18 
štartovalo na najvýznamnejších športových podujatiach – maj-
strovstvách sveta a Európy. Do maturitných skúšok bolo pri-
hlásených 55 študentov, z ktorých 48 ju úspešne zloţilo. 
Z týchto študentov pokračovalo v štúdiu na vysokých školách 
32 študentov. Treba konštatovať, ţe oproti predchádzajúcim 
rokom škola zaznamenala pokles počtu študentov, čo sa v ko-
nečnom bilancovaní prejavilo aj v poklese účasti na vrchol-
ných športových podujatiach. V roku 2008 podala škola dva 
projekty, z ktorých jeden bol zameraný na športovú prípravu 
a druhý na vzdelávanie. Oba by sa mali realizovať v roku 
2009. Zlepšilo sa vybavenie posilovní a získali sa nové lode 
a trenaţéry. Skvalitnili sa podmienky pre ľahkú atletiku po-
loţením tartanu, ktorému predbiehal predaj štadióna Mest-
ským úradom v Trenčíne do vlastníctva Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Tento štadión slúţi takmer 2000 ţiakom 
stredných škôl, ktoré sú v oblasti Zámostia. Zmena nastala aj 
v názve školy, ktorý vstúpilo do nového školského roka 
2008/2009 s novým názvom Športové gymnázium Trenčín.  

Športové gymnázia sa stali silným článkom slovenského 
športu, čo potvrdzujú výsledky ich študentov – športovcov. 
Škola vďaka pomoci zriaďovateľa – Trenčianskeho samo-
správneho kraja, ministerstva školstva, športových zväzov, ro-
dičov, zamestnancov a sponzorov medzi úspešné školy.  

Športové gymnázium v Trenčíne vyhlásilo za rok 2008 
svojich desať najlepších športovcov : 
1. Dominika Hojsíková, silový trojboj 
2. Martin Hubáček, triatlon 
3. Tomáš Aţaltovič, dráhová cyklistika 
4. ostatní športovci bez určenia poradia – hádzanárka Anna-
mária Birkušová, kanoista Andrej Divinec, kanoistka Barbora 



 545 

Moravčíková, kolkár Peter Nemček, hokejista Andrej Sekera, 
dráhový cyklista Ivan Trebatický, hokejista Marek Viedenský. 

Ročenka Športového gymnázia v Trenčíne za rok 2008  
 
V sobotu 14. marca 2009 organizoval Hádzanársky klub 

Štart Trenčín posledné - 6. kolo medzinárodnej hádzanárskej 
súťaţe pod názvom Česko – Slovenská liga v hádzanej mlad-
ších ţiačok, na ktorom sa organizačne podieľali Krajský zväz 
hádzanej v Trenčíne a Oblastní svaz severomoravské házené 
v Ostrave. V súťaţi hrali tri slovenské druţstvá - HK Slávia 
Partizánske, MHK Bytča a HK Štart Trnčín za českú stranu a 
TJ Sokol Poruba, TJ Sokol Karviná a HC Hlučín. V kaţdom 
meste sa organizovalo jedno kolo. Víťazom turnaja sa stalo 
HK Slávia Partizánske  pred TJ Sokol Poruba a TJ Sokol 
Karviná 6. Na ďaších miestach sa umiestnili MHK Bytča, HK 
Štart Trenčín a HC Hlučín. ajviac gólov na turnaji nastrieľala 
Diana Nosická z HK Štart Trenčín (25 gólov). 

Vlastné poznámky 
 

V pondelok 23. 
marca 2009 sa roz-
hodujúcim zápasom 
na zimnom štadióne 
v Trenčíne skončila 
sezóna v juniorskej 
extralige. Titul obhá-
jili Trenčania v tre-
ťom zápase, po ví-
ťazstve nad Zvole-

nom 3:1 gólmi Tybora (2) a Vyletela. Na zápasy vzájomný 
duel skončil 2:1. Na treťom mieste skončili juniori Banskej 
Bystrice po dvoch výhrach so Skalicou. Boli sme na rozho-
dujúcom zápase finále a ponúkame vám hlasy z oboch tábo-
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rov. Na zápas bola zvedavá početná kulisa a domáci diváci 
vytvorili dobrú atmosféru. Hráči začali opatrne, kaţdá chyba 
sa v rozhodujúcom zápase mohla vypomstiť. Po úvodnom 
oťukávaní sa do prvých väčších šancí dostali Zvolenčania, no 
vďaka dobrým zákrokom domáceho gólmana Gašparoviča ne-
uspeli. Do druhej tretiny sa išlo za bezgólového stavu. Zvolen 
sa dostával do nebezpečných prečíslení, jedno z nich, keď sa 
aţ štyria hráči hostí rútili na jedného obrancu Dukly, 
nepremenil Kubka. Goga zase pri veľkej príleţitosti opečiat-
koval obe ţŕdky, keď puk sa od jednej odrazil do druhej a von 
z bránky. Dukla však tieţ hrozila a zvolenská obrana sa mu-
sela mať na pozore. V polovici zápasu sa podarilo domácim 
otvoriť skóre Tyborom, ktorého bol plný ľad, vybojoval puk 
v oslabení a prekonal hosťujúceho gólmana. Najlepším úto-
kom hostí bolo trio Čanky – Marcinek – Mikula, ktoré zakom-
binovalo veľmi pekne v 29. minúte, čoho výsledkom bol 
vyrovnávajúci gól. 
Lenţe radosť z neho 
im pokazil uţ po 
chvíli Tybor, ktorý 
podobným spôso-
bom, ako pri prvom 
góle prelstil Kristína 
– 2:1. V tretej tretine 
sa Dukla nehnala za 
kaţdú cenu do úto-
ku, hrať museli hostia, no fyzické sily, ktoré nechali na ľade 
v predchádzajúcich zápasoch, uţ chýbali, a útoky uţ neboli 
také ucelené, ako v prvých dvoch tretinách. Platonický tlak 
Zvolena sľuboval brejkové príleţitosti pre domácich a jednu 
takú vyuţil Vyletelka, ktorý sa v úniku chladnokrvne presadil 
strelou do pravého horného rohu. Bolo rozhodnuté, a zápas sa 
dohrával za ovácii domáceho publika. Po siréne sa ľad rozdelil 
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na dva tábory. Tešiaci sa trenčiansky dekoroval zlatými me-
dailami tréner hokejového seniorského reprezentačného druţ-

stva Slovenska Ján Filc 
s primátorom Mesta 
Trenčín Ing. Branisla-
vom Cellerom. Hostia 
zo Zvolena získali strie-
borné medaily a menší 
pohár. Dukla tak obhájila 
titul z minulej sezóny 
a potvrdila, ţe v junior-
skej kategórii je dlhodo-

bo špičkou slovenskej ligy.  
 Záverečná tabuľka extraligy juniorov 2008/2009:  

1. Dukla Trenčín  
2. HKm Zvolen  
3. HC’05 Banská Bystrica  
4. HK 36 Skalica  
5. HK Ardo Nitra  
6. MHC Martin  
7. HK Spišská Nová Ves  
8. HC Košice  
9. HK Aquacity Poprad  

10. HC Slovan Bratislava  
11. MHk 32 Liptovský Mikuláš  
12. MsHK Garmin Ţilina  
13. HK Gladiators Trnava  
14. HC Topoľčany 

Vlastné poznámky 
 
Trenčiansky zimný štadión bol 10. apríla 2009 miestom 

priateľského prípravného hokejového stretnutia hokejistov 
Slovenskej republiky a Nórska na tohoročné majstrovstvá sve-
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ta v hokeji. Od úvodného hvizdu mali slovenskí hokejisti hru 
na svojich hokejkách a rýchle brejkové akcie korunovali gól-
mi. Všetky štyri päťky rýchlo korčuľovali, súpera forčekovali 
po celej ľadovej ploche a nedovolili súperovi nebezpečne 
útočiť. Mali hru pod kontrolou a boli dôslední v defenzíve. 
Darilo sa aj dvom trenčianskym hokejistom Milanovi Bar-
tovičovi a Marcelovi Hossovi, ktorí brankára súpera Lysen-
stona prekonali dvomi gólmi. Čestný úspech zaznamenal útoč-
ník súpera Ask, keď zavesil puk za výborného slovenského 
brankára Lašáka. Tréner slovenského hokejového druţstva po 
zápase konštatoval, ţe nechápe, prečo rozhodcovia v príprav-
ných zápasoch nepískajú podľa medzinárodných pravidiel, 
lebo práve hostia sa dopustili niekoľkých tvrdých zákrokov 
nad úroveň únosnosti a tie zostali nepotrestané. Zápas vyhrali 
hokejisti Slovenska 2:1. 

Trenčianske noviny 14.04.2009 
 
V dňoch 10. aţ 12.apríla 2009 sa v USA v štáte Nevada 

v meste Las Vegas uskutočnila medzi-
národná pohárová súťaţ Junior Olympic 
a US Open 2009. Na oboch týchto 
súťaţiach reprezentovali mesto Trenčín 
a Slovensko piati pretekári z Karate 
klubu Európa Trenčín - Ingrid Suchán-
ková, Erika Minárechová, Alexandra 
Kohoutová, Filip Nguyen a Jakub Ste-
hel a jedna pretekárka z Karate klubu 
Ekonóm Dagmar Kubinská pod ve-
dením trénera Branislava Zubričaňáka.                 
V súťaţi Junior Olympic 2009 sa zú-

častnilo 40 krajín sveta. V súťaţi kata v kategórii kata staršie 
ţiačky na prvom mieste sa umiestnila Erika Minárechová 
a na druhom mieste Alexandra Kohoutová. V kategórii kata 
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juniorky obhájila minuloročné zlato Ingrid Suchánková. 
V kategórii kumite juniori do 65 kg sa na treťom mieste 
umiestnil Filip Nguyen  a v kategórii kumite juniori nad 70 kg 
sa na štvrtom mieste umiestnil Jakub Stehel. 

V súťaţi US Open 2009 sa zúčastnilo 42 krajín z celého 
sveta a viac ako 1000 štartujúcich z celého sveta. V kategórii 
kata staršie ţiačky sa na prvom mieste umiestnila Erika 
Minárechová a na druhom mieste sa umiestnila Alexandra 
Kohoutová. V kategórii kata juniorky zlatú medailu zvíťazila 
Ingrid Suchánková. V kategórii kumite juniorky do 54 kg na 
treťom mieste sa umiestnila Ingrid Suchánková a v kategórii 
kumite seniorky sa na druhom mieste umiestnila Dagmar Ku-
binská. Trenčianski mladí karatisti získali na americkom turné 
celkom deväť medailí, z toho štyri zlaté, tri strieborné a dve 
bronzové medaile. 

Vlastné poznámky 
 
Dva dni, hneď po veľkonočných sviatkoch – 14. a 15. apríla 

2009 ţilo mesto Trenčín po mesiaci skončených majstrovstiev 
sveta vo floorbale škol-
ských druţstiev opäť 
floorbalom, tentoraz 
muţským finálovým 
stretnutím, v ktorom sa 
stretli finalisti domáci   
1. FBC Trenčín s hosťa-
mi Florko Košice.  

V prvom finálovom 
zápase 14. apríla 2009 trenčianski hráči v nevídanom tempe a 
porazili svojho východného súpera v pomere 10:3. Domácim 
hráčom vychádzala taktika boja, streľba aj športové šťastie. 
V odvetnom zápase sa očakávalo, ţe hráči Florka Košice sa na 
druhý zápas sa dobre pripravia tak, aby vrátili súperovi prehru 
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z prvého finálového zápasu a vynútili si tretí zápas v Koši-
ciach. V druhom finálovom stretnutí uţ v 44. sekunde Tren-
čania Vitkom viedli o gól. Na Košičanov táto sprcha nepla-
tila, pretoţe o minútu na to Majerníkom vyrovnali. A zostali 
pri chuti v strieľaní gólov, keď v ďalšej minúte Franc posunul 
Košičanov do vedenia. Zdalo sa, ţe hostia sa dostali hernej 
pohody, keď prvú tretinu vyhrali 1:5. V druhej tretine za-
kontrovali trenčianski hráči, keď postupne zniţovali gólový 
deficit. Najprv zníţil Ko-
valčík z trestného strieľa-
nia nariadeného za faul 
domáceho hráča a potom 
prišiel uragán gólov v po-
daní trenčianskych hrá-
čov na konečný stav dru-
hej tretiny 7:7. Záverečná 
tretina bola hrou nervov. 
Keď, ale kapitán domácich Kovalčík v 5. minúte dostal Tren-
čanov do opäť vedenia na 8:7, finálový duel nabral na 
rýchlosti so snahou hostí vyrovnať a dať na vrch ďalší gól. 
Košičanom sa v ďalšom priebehu zápasu nepodarilo, tak ich 
tréner si vypýtal od rozhodcov 90 sekúnd pred koncom 
oddychový čas. Po jeho skončení tréner odvolal brankára 

a posilnil pole o jed-
ného hráča, aby 
umoţnil vyrovnanie. 
Tu sa stalo však ne-
čakané, keď domáci 
florbalový „rýchlik“ 
Filadelfi sa dostal ne-
čakane k loptičke 
a takmer z polovice 
ihriská trafil prázdnu 
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bránu a zvýšil na 9:7. Tento výsledok sa do konca zápasu 
nezmenil a tak FK 1. FBC Trenčín sa stal slovenským šam-
piónom po prvý raz v histórii klubu. Po zápase vypukla 
v športovej hale na Sihoti nespútaná radosť domáceho publika 
a hráčov. Z rúk viceprezidenta Slovenského florbalového zvä-
zu Daniela Graneca prevzal kapitán druţstva Branislav 
Kovalčík pohár pre víťazné druţstvo 1. FBC Trenčín.  

Vlastné poznámky 
 
V Trenčianskom kraji je do športovej činnosti zapojených 

viac ako 600 telovýchovných jednôt a športových klubov. 
Jednotlivcom i kolektívom z nich sa 
podarilo získať v roku 2008  popred-
né umiestnenia na významných me-
dzinárodných i celoštátnych súťa-
ţiach. Najúspešnejší sa stretli vo štvr-
tok 30. apríla  2009  v trenčianskom 
Piano klube na 5. ročníku vyhlásenia 
najlepších športovcov kraja. Z rúk 
predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 
MPH a predsedu Krajského športo-
vého centra v Trenčíne Eduarda Prelovského prevzali ocene-
nia úspešní športovci, tréneri  a  telovýchovní funkcionári.  

V kategórii dospelých dostali ocenenie : 
 grécko-rímsky zápasník Attila Bátky,  
 rýchlostná kanoistka Ivana Kmeťová   
 a ľahký atlét Jozef Repčík.  
V kategórii mládeţ dostali ocenenie :  
 plavkyňa Patrícia Hlavnová,   
 dubnický modelár Tomáš Jankech,  
 prievidzský hokejista Martin Štajnoch  

talent roka 2008 – Lucia Mokrášová 
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 a fitnesky Andrea Masárová a Dominika Hojsíková. 
Titul talent roka 2008 získala ľahká atlétka Lucia Mokrá-

šová z Atletického klubu Spartak Dubnica nad Váhom.  
 Zo športovcov so zdravotným handicapom ocenili : 
 cyklistu Júliusa Matovčíka ml.,  
 Rastislava Turečka v handbiku,  
 stolného tenistu Miroslava Mitaša  
 a lyţiara - slalomára Jakuba Kraka.  
Ocenenia pre kolektívy dospelých získali : 
 ţeny a muţi Atletického klubu Spartaka Dubnica nad 
Váhom,  
 Raketovo-modelársky klub z Dubnice nad Váhom  
 a florbalový športový klub 1. FBC Trenčín.  
Ocenenia mládeţníckych kolektívov získali : 
 druţstvo juniorov Dukly Trenčín v ľadovom hokeji,  
 starší ţiaci basketbalového klubu IMC v Povaţskej Bys-
trici,  
 mladší dorastenci z Hádzanárskeho klubu Kúpele 
Bojnice,  
 mladší dorastenci z MŠK HANT Povaţská Bystrica  
 a Letecko-modelársky klub Trenčianska Turná.  
Ocenenie prevzala aj trojica  úspešných  trénerov : 
 Štefan Buraj v raketovom modelárstve,  
 Stanislav Ďurikovič v cyklistike  
 a Ľubomír Hagara v rýchlostnej kanoistike. 
Za zásluhy o rozvoj športu ocenili : 
 riaditeľa Krajského centra voľného v Trenčíne PaedDr. 
Daniela Beníčka,  
 prezidenta Telovýchovného klubu Prima Zdroj v Povaţskej 
Bystrici  Ing. Miroslava Stacha 
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 a organizátora a podporovateľa športových podujatí v Po-
vaţskej Bystrici Ing. Jaroslava Ďurkovského.  
Ocenenia k ţivotnému jubileu prevzali ďalší telovýchovní 

funkcionári :  
 Michal Krajčík z Prievidze,  
 Ján Staško z Dubnice nad Váhom,  
 Mgr. Ján Ţitňan z Trenčína 
 Mgr. Juraj Kaul z Trenčína  
 a Mgr. Ján Rusnák z Povaţskej Bystrice. 
Vlastné poznámky 
 
Skatpark, ktorý pred dva a pol rokom vybudovalo mesto 

Trenčín na prenajatých nefunkčných kurtoch v rekreačnej časti 
Ostrov, sa stal uţ minulosťou. Mesto Trenčín malo betónové 
kurty na Ostrove v prenájme len do konca roka 2009 a ich 
prevádzkovateľ – Klub rekreačných tenistov, ktorý ho má 
v dlhodobom prenájme od obce Zamarovce, na ďalšie predĺ-
ţenie zmluvy nepristúpil. Trenčianski skatbordisti však nemu-
sia byť sklamaní. Mesto chce čo najrýchlejšie presunúť celé 
zariadenie skatparku do športového areálu Základnej školy 
Novomeského na sídlisku Juh. Do kúpy U-rampy a ďalšieho 
vybavenia skatparku na Ostrove investovalo mesto takmer 40-
tisíc euro. Po nepredĺţení nájmu v areáli tenisových kurtov 
začala mestská samospráva okamţite hľadať riešenie. Jednou 
alternatív bolo vybudovanie novej spevnenej plochy vedľa 
tenisových kurtov. V rozhodovaní mesto uprednostnilo presu-
nutie skateparku na asfaltové plochy do športového areálu 
Základnej školy Novomeského. Skatbordisti by ho mohli za-
čať vyuţívať uţ začiatkom mája. „Keďţe sezóna sa uţ začala, 
pracujeme na tom, aby to bolo čo najskôr. Neotvoríme ho však 
skôr, ako bude dokončené oplotenie a namontované bezpeč-
nostné kamery, ktoré ho budú chrániť pred vandalmi,“ 
povedala Jana Marková z kancelárie primátora. Hoci budú 
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musieť milovníci skatbordu  chodiť za svojím adrenalínovým 
koníčkom na opačný koniec mesta, s presunom skatparku na 
Juh sú spokojní. „Do skejtparku na Ostrove chodilo veľa detí. 
Mali tam U-rampu, zostavu fun boxov, jeden veľký blok pre-
káţok s nábehmi, kde sa mohli dostatočne realizovať. Bola by 
veľká škoda, keby sa to všetko nevyuţívalo. Nejde vôbec o to, 
kde park bude. Dôleţité je, aby bol prístupný,“  zdôraznil Du-
šan Kováč zo zdruţenia Bike Trial team Trenčín, ktoré skat-
park na Ostrove spravovalo.  

www.trencin.sk 24.04.2009 
 
Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom bola počas 

víkendu v dňoch 9.  aţ 11. mája  2009 centrom 3. ročníka 
medzinárodnej súťaţe historických vozidiel Veteran rally 
2009. V rámci propagácie podujatia dňa 10. mája 2009 tieto 
vozidlá navštívili Trenčíne, kde na Mierovom námestí sa 
sústredilo takmer 50 historických vozidiel. Boli medzi nimi 
osobné automobily, motocykle trojkolky, nákladné a úţitkové 
vozidlá z Nemecka, Rakúska, Českej republiky a Slovenska, 
no skrátka, bolo sa na čo pozerať. Udalosť prilákala na Mie-
rové námestie stovky zvedavcov. So záujmom všetci obdi-
vovali ako majitelia venujú svoju starostlivosť svojím moto-
rovým tátošom. Napríklad zaujala stará Škoda 100 s tren-
čianskou poznávacou značkou, ktorá mala tak vyčistený mo-
tor, ţe na ňom nebolo ani smietky. Ale zaujalo aj staré 
historické vozidlo z roku 1908 s drevenými kolesami, ktorého 
jazdu si vyskúšali najmladší účastníci prehliadky. No treba 
povedať, ţe mňa osobne zaujali vyblýskané BMW zo štyri-
dsiatich rokov minulého storočia, ale i povojnové Pobiedy 
a Volgy. Celé podujatie doprevádzali svojím vystúpením čle-
novia kapely My Fellous so speváčkou  Zuzanou Hássovou. 

Vlastné poznámky 
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Uţ druhý raz v krátkom časom intervale, bola obradná 
miestnosť Mesta Trenčín miestom významnej spoločenskej 
udalosti, keď po starších dorastencoch Dukla Trenčín, ktorí 
vyhrali majstrovský titul vo svojej kategórii a ich športový 
výkon ocenili najvyšší funkcionári mesta, tak dňa 13. mája 
2009 ju doplna zaplnili iní športovci a to členovia druţstva 
florbalistov z 1. FBC Trenčín, ktorí úspešne zavŕšili uplynulý 
extraligový ročník získaním majstrovského titulu. Členov 
florbalového druţstva 1.FBC Trenčín pozdravil primátor Ing. 
Branislav Celler a poďakoval im za úspešnú reprezentáciu 
mesta Trenčín. Vo svojom príhovore osobitne zvýraznil, ţe za 
uplynulé štyri roky sa im podarilo nazbierať toľko športových 
skúseností, ţe ich vyuţitím v tomto extraligovom ročníku 
pokorili všetkých svojich súperom. Mesto Trenčín sa stalo po 
hokeji, futbale centrom aj florbalu. I vašou zásluhou sa mesto 
Trenčín stalo miestom vrcholného florbalových majstrovstiev 
sveta mládeţníckych druţstiev a svetu ste ukázali, ţe viete 
nielen výborne hrať, ale vrcholné športové podujatie aj 
organizovať. A nielen to, „mám radosť, ţe svojou hrou ste 
získali srdcia všetkých Trenčanov“. Po jeho príhovore kapitán 
druţstva Branislav Kovalčík poďakoval primátorovi a celému 
vedeniu mesta za morálnu podporu druţstvu v priebehu celého 
ročníka. Na znak uznania tréner druţstva Miroslav Sága 
odovzdal primátorovi Ing. Branislavovi Cellerovi florbalovú 
hokejku, dve florbalové loptičky a klubový dres. Hráči sa po-
tom zapísali do pamätnej knihy Mesta Trenčín a prevzali upo-
mienkové dary.  

Vlastné poznámky 
 
Pred desiatimi rokmi v rámci 80. výročia zaloţenia dvoch 

trenčianskych stredných škôl Gymnázia Ľ. Štúra a Obchodnej 
akadémie Dr. M. Hodţu bývalí spoluhráči minifutbalu Ľubo-
mír Jandík a Štefan Marcinek, súčasní riaditelia spomína-
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ných škôl zorganizovali tradičný študentský športový deň. 
V rámci neho futbalové výbery odohrali na zelenom koberci 
štadióna na Sihoti vzájomný duel. V prvom stretnutí zvíťazila 
Obchodná akadémia Dr. M. Hodţu nad Gymnáziom Ľ. Štúra 
4:0. V druhom stretnutí pred tromi rokmi sa zrodila remíza 
2:2. V treťom vzájomnom meraní futbalových síl dňa 7. mája 
2009 sa opäť prejavilo väčšie futbalové majstrovstvo štu-
dentov Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu, keď vyhrali nad 
Gymnáziom Ľ. Štúra 2:0. Pred futbalovým zápasom hráčov 
oboch druţstiev, ako aj divákov pozdravil primátor Trenčína 
Ing. Branislav Celler, ktorý potom slávnostným výkopom 
zápas otvoril. Hlavným rozhodcom stredoškolského futbalo-
vého zápasu bol známy hokejový brankár Igor Murín, ktorý 
vymenil lapačku za píšťaľku. Oţivením štvrtkového futbalo-
vého zápasu trenčianskych stredoškolákov cez polčas zápasu 
bolo vystúpenie dievčenskej tanečnej skupiny Gunis v choreo-
grafii Kataríny Pejkovej predstavili Bat Women a Gejša. 

Vlastné poznámky 
 
Tohoročné výborné výkony prvoligových hráčok Štartu 

Trenčín vyniesli do bojov o popredné umiestnenia  v hádza-
nárskej Interlige. Bojovali o tretie miesto s druţstvom Duslo 
Šaľa. Najprv dvakrát na pôde súpera, ktoré prehrali. a v sobotu 
16. mája 2009 sa chceli pokúsiť o nemoţné a zvrátiť svoje 
šance vybojovať si tretie miesto. Domáce hádzanárky za vý-
datnej diváckej podpory chceli odčiniť predchádzajúce dve 
prehry o tretie miesto v Šali, ale ani v treťom zápase na 
domácej palubovke nedokázali zvíťaziť. V 4. min viedli po 
rýchlych akciách 4:1. V útočných fázach boli vyrovnaný-
mi súperkami v priebehu celého prvého polčasu. Keď v 25. 
min vyrovnala dobre hrajúca Ţideková, zdalo sa, ţe hernú 
iniciatívu prevezmú domáce hráčky do svojich rúk. Napokon 
prvý polčas skončil deľbou bodov nerozhodne 15:15. Po zme-
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ne strán bol v 35. min výsledok vyrovnaný 18:18. O päť minút 
neskôr Trenčín viedol o tri góly 22:19. No druţstvo Šale za-
bojovalo a rýchlymi útočnými akciami prevýšili domáce hráč-
ky, ktoré strácali fyzické sily a v 58. min viedli  hádzanárky zo 
Šale o tri góly 29:26. Do konca zápasu ešte oba druţstvá pri-
dali po jednom góle a zápas sa skončil víťazstvom Duslo Šala 
30:27, na zápasy 3:0. A tak tretie miesto so striebornými me-
dailami získalo druţstvo Duslo Šaľa. 

www.sme 16.05.2009 
 
Po siedmy raz zorganizoval trenčiansky spolok Black Kings 

motopárty v sobotu dňa 16. mája 2009. Podľa slov organi-
zátora Miroslava Appelta bola tento rok účasť o niečo niţšia, 
čo pripísal najmä premenlivému počasiu a podobne organizo-
vanom podujatí na blízkej Morave. „Prišlo nás pribliţne päť-
sto, ale na jazdu po regióne sa popridávali aj ďalší. Boli sme 
pekná kolóna.“ Medzi účastníkmi boli okrem Trenčanov, 
Dubničanov, Prievidţanov, aj motorkári chopperisti zo zahra-
ničia, najmä z Rakúska. „V rakúskom motoristickom časopise 
sme na vlaňajší zraz mali veľmi priaznivý článok,“ skon-
štatoval Miroslav Appelt. Na zraze i tento raz bol výber toho 
najkrajšieho, čo jazdí po cestách. Od jáw aţ po legendy Harley 
Davidson. „Všetko sú tu motorky najmä z deväťdesiatych ro-
kov a novšie. Mnohé sú pekne upravené.“  Podľa neho sú naj-
krajšie motorky „harleyky“ zo šesťdsiatych a sedemdesiatych 
rokov. Motorkári síce obmieňajú a vylepšujú svoje tátoše, ale 
svojmu charakteristickému štýlu zostávajú verní a to cvokom, 
koţi a strapcom. K zrazom patrí dobrá rocková hudba, pivo, 
pekné baby a najmä zábava a o tú sa v Autocampingu na 
Ostrove starala takmer desiatka rockových kapiel, pre účast-
níkov pripravili mnohé zábavné hry, o polnoci k pódiu lákala 
aj lesbická šou.  

www.sme 18.05.2009 
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Pomocná evidencia 286/1/09 
 

Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne zvíťazili v 13. ročníku súťaţe v hasičskom 
športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja, ktorý sa konal 
20. mája 2009 na futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom. 
Súťaţ slávnostne otvoril riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasič-
ského a záchranného zboru plk. Ing. Michal Jurdík. Podu-
jatia sa zúčastnili poslankyňa Národnej rady Slovenskej 
republiky Ing. Magda Košútová, riaditeľ organizačného od-
boru Prezídia Hasičského a záchranného zboru mjr. JUDr. 
Stanislav Celleng a ďalší zástupcovia štátnej správy a Hasič-
ského a záchranného zboru. Krajskej súťaţe sa zúčastnili druţ-
stvá z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Bánoviec nad 
Bebravou, Partizánskeho, Povaţskej Bystrice, Hasičskej sta-
nice z Púchova a Závodný hasičský útvar Seprot z Púchova, 
cclkom 78 súťaţiacich, ktorí súťaţili v kategórii druţstiev. 
Mimo súťaţ štartovalo druţstvo zo partnerského Zlínskeho 
kraja. 

Zo štyroch disciplín triumfovali Trenčania v dvoch, čím si 
vybojovali postup na júnové majstrovstvá Slovenska v Ko-
šiciach. Jozef Mikšík z Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne povedal, ţe po prvých dvoch 
disciplínach zo štyroch povinných (výstup do 4. podlaţia 
cvičnej veţe a beh na 100 metrov cez prekáţky) boli v čele 
súťaţe hasiči zo Záchranného hasičského útvaru Seprot - 
Servis púchovského Continentalu. Tí však pohoreli v po-
ţiarnom útoku, a tak sa vďaka skvelému záveru vyšvihli na 
prvú priečku Trenčania. Hasiči z Púchova skončili druhí a tre-
tie miesto obsadili hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Povaţskej Bystrici. Víťazní Trenčania 
si takto vybojovali postup na majstrovstvá Slovenska do 
Košíc. Účasť na majstrovstvách majú nádej aj hasiči z Pú-
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chova, lebo je predpoklad, ţe Prezídium Hasičského a zá-
chranného zboru im udelí ako druhému druţstvu zelenú kartu 

www.sme.sk 20.05.2009  
 
V polovici mája 2009 v blízkom Pruskom vyvrcholili maj-

strovstvá Slovenskej republiky v hokejbale ţiakov. Farby 
Trenčína hájilo druţstvo Slovenského Orla Trenčín. Na turnaji 
štartovalo desať druţstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch 
skupín. Umiestnením na druhé mieste postúpili do štvrťfinále, 
kde sa stretli s favoritom turnaja HBC Vrútky. Po vyrov-
nanom zápase trenčianski hokejbalisti prehrali 3:2, čím sa 
dostali do boja o tretie miesto s druţstvom Bratislavy. Po 
nadšenom a bojovnom výkone tento zápas doviedli do víťaz-
ného konca, keď zvíťazili 3:1 a tým získali bronzové medaily.  

Trenčianske noviny 25.05.2009 
Pomocná evidencia 306/1/09 
 
V sobotu 30. mája 2009 na Váhu v Trenčíne vyvrcholilo 

ďalšie kolo Národných majstrovstiev Slovenska vo vodnom 
motorizme, ktoré bolo súčasťou 5. ročníka Memoriálu 
Dušana Košúta. Na Váhu štartovalo deväť pretekárov s mo-
torovými klzákmi zo Slovenska a Česka v kategórii OSY-400, 
T-850. Klzáky na Váhu OSY-400 museli prejsť 6 kôl a T-850 
sedem kôl (dĺţka jedného kola je 1 200 metrov). Preteky boli 
o to zaujímavejšie, ţe na nich pretekal úradujúci vicemajster 
Európy v kategórii OSY-400 Michal Košút syn Dušana 
Košúta, ktorý dobre zvládnutou jazdou na svojom klzáku 
dosahujúceho rýchlosť okolo 120 km/h  v kubatúre OSY-400 
v troch rozjazdách zvíťazil a spolu získal 1100 bodov. V ka-
tegórii T-850 sa majstrom Slovenska stal Gustáv Kremnický 
so ziskom 1200 bodov. 

Tesne po pretekoch Michal Košút priznal, ţe od júna pre-
chádza z kubatúry OSY – 400 do kategórie O – 250. „Doteraz 
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som jazdil na člne so sériovým motorom. Klzák O – 250 je 
pretekársky špeciál, ktorý má pätnásťtisíc otáčok,  rýchlosť 
dosahuje okolo 160 km/h a výkon má 105 koní. Po pretekoch 
v Trenčíne má Michal bohatý športový program. O tri týţdne 
štartuje v Maďarsku na európskom šampionáte a v prvej polo-
vici júla sa zúčastní majstrovstiev sveta v Poľsku. O výkone  
Michala Košúta sa pochvalne vyjadril šesťnásobný majster 
Československa klzákov kategórie R-1000, dnes osemdesiat-
dvaročný Čestmír Harníček so synom Čestmírom, ktorí spo-
ločne pretekali. 

www.sme.sk 30. 05. 2009 
Pomocná evidencia 319/1/09 
 
V nedeľu 31. mája 2009 sa uskutočnil v malebnom pros-

tredí trenčianskej Breziny uţ 5. ročník Behu trenčianskou 
Brezinou za účasti 148 pretekárov z celého Slovenska. Pre 
všetky vekové kategórie pripravili organizátori krosovú trať 
o dĺţke 8,2 km dlhú v okolí hotela Brezina. Tento rok však 
pretekom neprialo počasie svojím chladom a menšími pre-
hánkami. Víťazstvo z Trenčína si odniesli :  
- kategória muţi : Bohdan Dziuba (JM Demolex Bardejov)  
- kategória ţeny : Ľudmila Melicherová (JM Demolex 

Bardejov)  
- kategória muţi 40 - 49 rokov : Róbert Rolko (AŠKP 

Ţilina) 
- kategória muţi 50-59 : Miroslav Kováč (Slovenský orol 

Trenčín) 
- kategória muţi 60-69 : Ján Demeter (Zvolen) 
- kategória muţi nad 70 rokov : Andrej Kusenda (BK Lysá) 
- kategória ţeny 35-49 rokov : Anna Balošáková (ŠKP 

Čadca) 
- kategória ţeny nad 50 rokov : Eva Budinská (OCU 

Poluvcie) 
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- kategória juniori : Lukáš Ďurec (Plevník) 
- kategória juniorky : Adriana Janíčková (BK Lysá) 

Ceny najlepším pretekárom odovzdávali Martin Skúpy zo 
Slovenského Orla Trenčín, Klaudius Bílovský z Triexpert 
Trenčín a Ondrej Bičan za Mesto Trenčín. Záverom treba 
podotknúť, ţe v kaţdej kategórii sa na štarte stretla silná 
konkurencia, ktorá zviedla medzi sebou boj o najcennejšie 
umiestnenie. Je potešiteľné, ţe v čele štartovného pola pre-
tekárov mali svoje zastúpenie aj pretekári z Trenčína, čo sa 
napokon prejavilo aj v konečnom umiestnení. V tomto smere 
treba oceniť výkon  Miroslava Kováča, zakladateľa tohto be-
hu, ktorý zvíťazil v kategórii nad 50 rokov a potom ešte ďal-
ších Trenčanov, ktorí vystúpili na stupeň víťazov – 3. miesto 
Jána Kucharíka v kategórii muţov nad 40 rokov, 2. miesto 
Ferdinanda Husára v kategórii muţov nad 60 rokov a 2. 
miesto Jitky Hudákovej v kategórii ţien nad 35 rokov.  

Vlastné poznámky 
 
Aţ do posledného kola tohoročnej prvej futbalovej ligy      

2. júna 2009 nebolo rozhodnuté, kto postúpi do Corgoň ligy. 
V boji o postup mali šancu tri druţstvá Inter Bratislava, AS 
Trenčín a ŢP Šport Podbrezová. Najvýhodnejšiu pozíciu mal 
Inter Bratislava, ktorý pred posledným kolom mal výhodu 
jedného bodu pred AS Trenčín. Na posledný zápas sezóny 
cestovali futbalisti AS Trenčín do Dunajskej Stredy Inter 
Bratislava do Humenného, nad ktorým AS Trenčín vyhral 
v domácom prostredí 5:O. Predchádzajúce dve stretnutia Tren-
čína a Dunajskej Stredy sa niesli jednoznačne v réţii Tren-
čanov, keď doma vyhrali 10:0, na Ţitnom ostrove 5:0. Úlohu 
favorita zvládli aj do tretice. Avšak ani víťazstvo 2:0, im ale 
na celkové prvenstvo v súťaţi nestačilo. 

Trenčania vedeli, ţe jedine víťazstvo im otvára teoretickú 
šancu na postup. Damoklov meč visiaci nad ich hlavami ako-



 562 

by im počas väčšiny zápasu zväzoval nohy i mysle. V 13. 
minúte sa po spolupráci Kubíka s Hlohovským dostal k lopte 
Lukšík, mieril ale nad. V 20. minúte sa ocitol vo vnútri po-
kutového územia vo výhodnom postavení Kubík, vystrelil 
však nedôrazne. V 35. minúte sa vydal Hlohovský indi-
viduálne oproti Minárovi. Po tom, čo obišiel aj dunajsko-
stredského brankára, zastavil jeho pokus jeden z obrancov 
domácich. Krátko po zmene strán prišiel z lavičky AS Trenčín 
ofenzívny signál. Najskôr Báez a Kleščík uvoľnili miesta 
Godálovi s Ererosom a neskôr sa na ihrisko dostal aj Adi 
striedajúci Gergela. Čakanie na trenčiansky gól trvalo aţ do 
72. minúty. František Kubík sa presadil zblízka presnou stre-
lou na 0:1. O štyri minúty neskôr sa zapísal do streleckej 
listiny aj Sebastian Ereros, keď v neprehľadnej situácii v 
šestnástke sa zorientoval najrýchlejšie a z uhla stanovil 
výsledok na konečných 0:2. Keďţe naplno bodoval aj Inter v 
Michalovciach, AS Trenčín skončil v konečnom hodnotení 
druhý, čím sa nenaplnil cieľ trénera Ivana Galáda priviesť AS 
Trenčín do Corgoň ligy. Preto jeho učinkovanie v AS Trenčín 
končí.  

Vlastné poznámky 
 
Od stredy 27. do piatku 29. mája 2009 sa uskutočnili v te-

locvični Základnej školy Trenčín, Východná ulica majstrov-
stvá Slovenska v gymnastickom štvorboji ţiakov základných 
škôl v troch vekových kategóriách, ktorého sa zúčastnilo 240 
pretekárov zo 48 druţstiev, víťazov krajských kôl. Mesto 
Trenčín a jeho základné školy reprezentovali ţiačky základnej 
školy usporiadajúcej školy pod vedením trénerky Kataríny 
Pavlíčkovej. Najvyššie ocenenia si odniesli : 
kategória jednotlivcov chlapci 
kategória A)  :  1) Samuel Šebesta, Základná škola Šenkvice 

    2) Ján Kopčík, Základná škola Šenkvice  
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 3) Kristín Sifka, Základná škola Šenkvice 
kategória B) :    1) Samuel Mederič, Základná škola Šenkvice 

     2) Igor Pohle, Základná škola Banská Bystrica 
     3) Tomáš Botka, Základná škola Prievidza 

kategória C) :   1) Peter Hartman, Základná škola Prievidza 
    2) Jozef Harušťák, Základná škola Šenkvice 
    3) Lukáš Granec, Základná škola Šenkvice 

kategória jednotlivcov dievčatá  
kategória A)  : 1) Iveta Tomečková, Základná škola Košice 

 2) Karolína Klimková, Základná škola Detva 
 3) Karolína Rašková, Základná škola Košice 

kategória B) 1) Ester Sirotňáková, Športové gymnázium  
Košice 

 2) Kristína Leová, Športové gymnázium Ko-
šice 

 3) Adriana Jacková, Základná škola Trenčín 
kategória C)    1) Dajana Kováčová, Športové gymnázium 

Košice 
 2) Michaela Tóthová, Základná škola Most-

ná 
 3) Kristína Reháková, Základná škola Ban-

ská Bystrica 
súťaţ druţstiev chlapcov : 
  kategória A) 1) Základná škola Poprad 
  2) Základná škola Keţmarok  
  3) Základná škola Ţilina 
 kategória B) 1) Základná škola Šenkviee 
  2) Základná škola Prievidza 
  3) Základná škola Michalovce 
 kategória C) 1) Základná škola Šenkvice 
  2) Základná škola Brezová 
  3) Základná škola Prievidza 
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súťaţ druţstiev dievčat :  
 kategória A) 1) Základná škola Košice 
  2) Základná škola Ţilina 
  3) Základná škola Detva 
 kategória B) 1)  Športové gymnázium Košice 
  2) Základná škola Trenčín 
  3) Základná škola Ţilina 
 kategória C) 1) Základná škola Poprad 
  2) Športové gymnázium Košice 
  3) Základná škola Banská Bystrica 
 Vlastné poznámky 
 Pomocná evidencia 324/1/09 

 
 Športovo - spoločenské podujatie Hviezdy deťom sa us-

kutočnilo v sobotu dňa 12. júna 2009 v areáli štadióna na 
Sihoti v Trenčíne. Futbalový stánok prilákal počas víkend-
vého sobotného popoludnia malých i veľkých milovníkov 
športu a netradičnej zábavy. Na deti i dospelých čakali známe 
športové i kultúrne hviezdy. Športovo - spoločenské exhibičné 
podujatie malo predovšetkým charitatívny význam. Hodinu po 
pravom poludní sa na štadióne začali kopať jedenástky, nechý-
balo kopanie do lopty na presnosť, či test futbalovej zruč-
nosti. Magnetom podujatia bol Martin Škrteľ. Deň pred prí-
chodom do Trenčína si oficiálne rodák z Ráztočna, bývalý 
hráč Trenčína, dnes FC Liverpool, obranca Martin Škr-
teľ oficiálne otvoril svoju webovú stránku. Teší, ţe nezabudol 
na mesto, v ktorom hrával futbal a malým futbalovým ná-
dejam, starším ţiakom AS Trenčín odovzdal medaile za účin-
kovanie v dlhodobej súťaţi Západ. Mladí futbalisti sa pred-
stavili v boji medzi najlepšími muţstvami zo Slovenska. Sú-
časťou podujatia bol exhibičný futbalový zápas medzi tímami 
muţstva futbalových zázrakov Mufuza a športovými hviez-
dami z futbalu a hokeja. Zápas známych športových hviezd 
s umelcami, ktorý vrcholil pred osemnástou hodinou, sa skon-
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čil nerozhodným výsledkom 6:6  po rovnako nerozhodnom 
polčasovom výsledku 5:5. Na trávniku nechýbali bývalé i sú-
časné športové hokejové hviezdy Marián Gáborík, Pavol 
Demitra, Branko Radivojevič, Richard Lintner a Richard 
Zedník. Z futbalistov sa podujatia zúčastnili Martin Škrteľ, 
Milan Ivana, Peter Štyvar, Martin Fabuš, Ondrej Šmelko 
a ďalší, ktorí okrem rozdávania autogramov, hrali futbal pod 
taktovkou skúseného trénera Jozefa Jankecha, ţijúceho v 
Trenčíne. 

V tíme Mufuza dresy obliekli Ivan Hlaváček, Ivan Go-
gál, Ivan Vojtek, Peter Kočiš, Ľubomír Paulovič, Karol 
Čálik a iní. Vo futbalovom dueli diváci videli v niektorých 
situáciách zaujímavé športové i humorne ladené kúsky. Mo-
derátorskú úlohu bravúrne zvládol všeumelec Stano Gális. 
Trojica Mário Porubec, Martin Šeďo, Ľuboš Černák na 
trávniku hrať museli bez komentárov. Reţijnú taktovku zvlá-
dol Juraj Ďurovčík. 

Cieľom akcie, ktorú pripravil AS Trenčín, bolo pre deti 
pripraviť pestrý záţitok a finančne podporiť organizácie pra-
cujúce s hendikepovanými osobami. Výťaţok z dobrovoľného 
vstupného a od sponzorov boli rozdelené do Domova so-
ciálnych sluţieb DEMY Trenčín a DSS Nosice. 

www.sme.sk 14. 6. 2009  
Pomocná evidencia 334/1/09 
 
Osemnásty ročník tradičného turisticko-pivného pochodu 

Kukanová desina sa uskutočnil v sobotu 13. júna 2009. Viac 
ako tisícka priaznivcov vyrazila do ulíc, aby nazbierala pe-
čiatky z desiatich krčiem, stretla sa s priateľmi a preţila prí-
jemný deň. Uţ od skorého predpoludnia prúdili na Ostrov rady 
fanúšikov piva, dobrej nálady a turistiky na otvorenie pocho-
du. Na cestu po desiatich krčmách sa chystali muţi, ţeny, deti 
i psy. V registračnom stane dostal kaţdý zelenú nálepku i plán 
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trasy, na ktorý postupne zbierali pečiatky z kaţdej zastávky. 
Základným pravidlom bolo, aby človek absolvoval trasu, av-
šak vypitie piva nebola podmienkou. Sedieť niekde a stále piť 
pivo nie je taká zábava, preto bola akcia spojená s turistikou. 
Asi hodinu pred ukončením registrácie uţ bola v uliciach viac 
ako tisícka účastníkov. 

Partie kamarátov svoju súdrţnosť demonštrovali rovnakým 
oblečením. „Pivná Univerzita Trenčín“, „Špeciálne alkoho-
lické komando“ či slogan „Viem sa zabaviť aj bez nealka“ 
sú len výberom z nápisov, ktoré mali ľudia na svojich tričkách 
vytlačené. Niektorí mali na chrbte plán trasy, skúsení „kuka-
novci“ sa vyzbrojili aj vlastným pivným krígľom. Náladu im 
nepokazilo ani dlhšie čakanie pred takmer kaţdou krčmou. 
„Na pivo čakáme asi desať minút. Toto je uţ môj piaty ročník, 
takéto rady sú beţné,“ povedal mladý muţ pred pivárňou na 
Sihoti U Václava. Okrem slovenčiny bolo počuť češtinu, an-
gličtinu, poľštinu či chorvátčinu. „Kukanovu Desinu vnímam 
ako spoločenské stretnutie. Prídu kamaráti z rôznych kútov 
sveta a zabavíme sa,“ povedal Richard. Spolu s kamarátmi sa 
chystal navštíviť aj krčmy, ktoré neboli na oficiálnej trase. 
S kaţdou ďalšou zastávkou sa nálada uvoľňovala, ľudia po-
sedávali na tráve na slnku, usmievali sa a v ruke drţali pollitre 
s čiapočkou peny. Späť na Ostrov sa neskoro popoludní vrátila 
len časť z nich. Za zozbierané pečiatky a vytrvalosť dostali 
diplom so svojim menom a mohli pokračovať v zábave aţ do 
noci. 

Trenčianske noviny 15.06.2009 
Pomocná evidencia 362/1/09 
 
Slovenský hokejista Zdeno Chára sa stal drţiteľom 

Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu zámorskej NHL 
2008/2009. „James Norris Memorial Trophy“ získal v rámci 
dňa 18. júna 2009 pri slávnostnom udeľovaní individuálnych 
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ocenení za uplynulý ročník profiligy v Pearl Theater v rámci 
komplexu Palms Casino and Hotel v americkom Las Vegas. 
Kapitán tímu Bostonu Bruins Zdeno Chára nepridal Cenu 
Marka Messiera udeľovanú hráčovi s vodcovskými schop-
nosťami na ľade aj mimo neho. „Je to pre mňa ohromná pocta, 
prijímam túto cenu s pokorou. Chcem poďakovať svojej ro-
dine na Slovensku, ktorá tu dnes nemohla byť, za jej pomoc a 
lásku a všetko, čo pre mňa urobila,“ povedal tridsaťdvaročný 
Zdeno Chára, ktorý prišiel do Bostonu pred dvoma rokmi z 
Ottawy a hneď si obliekol dres s kapitánskym céčkom. Do-
kázal stmeliť mladý tím „medveďov“, ktorých uţ druhý raz v 
rade priviedol do play-off. V oboch sezónach dosiahol v 
kanadskom bodovaní hranicu 50 bodov. V tej poslednej strelil 
v 80 zápasoch 19 gólov a zaznamenal 31 asistencií. Hoci do-
káţe v napätých situáciách efektívne pouţívať aj päste, v uply-
nulom ročníku sa nenechal zbytočne vyprovokovať a pre-
miérovo po siedmich rokoch sa udrţal pod hranicou 100 
trestných minút. V Zápase hviezd tretíkrát za sebou triumfoval 
v súťaţi o najtvrdšiu strelu, keď posunul nový rekord na 
hodnotu 169,62 km/h. Svoj tím dokázal priviesť k triumfu vo 
Východnej konfe-
rencii, ale boj 
o Prezidentskú tro-
fej pre najlepší 
klub NHL v zá-
kladnej časti pre-
hrali „medvede“ so 
„ţralokmi“ zo San 
Jose o jeden bod. 
Okrem Zdena Chá-
ru sa o Cenu Marka 
Messiera uchádzali 
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aj útočníci Jarome Iginla z Calgary Flames a Sidney Crosby z 
Pittsburgh Penguins.  

www.pravda.sk  19. 06.2009    
 
Úradujúci vicemajster Európy rýchlych klzákov v kategórii 

OSY-400 Trenčan Michal Košút v silne obsadených prete-
koch v nemeckom Brodenbachu na rieke Mosel v dňoch 21. a 
22. júna 2009 víťazne absolvoval dôleţité druhé kolo maj-
strovstiev Európy na člne formule OSY-400. Pretekov sa zú-
častnilo štrnásť pretekárov so svojimi loďami. Michal Košút 

ich zvládol bravúr-
ne, keď vyhral nie-
len meraný tréning, 
ale aj všetky tri 
rozjazdy. Preteky 
v Nemecku zhod-
notil víťaz takto : 
„Do Nemecka som 
odchádzal s predsa-
vzatím umiestniť sa 
na medailovom 

stupni. Vedel som, ţe v druhom kole európskeho šampionátu 
sa zúčastní elita s rýchlymi motorovými člnmi. Aj preto ma 
teší, ţe sa mi podarilo poraziť favoritov majstra sveta  An-
gličana Bernarda, Slováka Babinského, Rakušanku Luka-
zstickú, Nemca Graffa a iných. 

Dobrý výsledok znásobuje skutočnosť, ţe Michal Košút sa 
motoristickému športu venuje ako amatér, lebo ako sám 
hovorí „profesionálne by som sa tomuto športu nemohol 
venovať pre finančnú náročnosť. Jediným Slovákom, ktorý sa 
klzákom venuje profesionálne je Marián Jung z Dukly Banská 
Bystrica.“ Po pretekoch Michal Košút poznamenal, ţe od júna 
2009 prechádza z kubatúry OSY-400 do kategórie O-250, keď 
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doteraz jazdil na člne so sériovým motorom. Klzák O-250, na 
ktorom bude jazdiť je pretekársky špeciál so zloţitým moto-
rom, má pätnásťtisíc otáčok, rýchlosť dosahuje 160 km/h a má 
105 koní. Tento typ športového klzáka je oveľa zloţitejší. Je 
o tlakoch, výfukoch a v princípe to funguje rovnako, ţe v pra-
vej ruke drţí pretekár volant a v ľavej ruke drţí plynovú 
páčku. 

www.sme.sk 25. 6. 2009  
Pomocná evidencia 427/1/09 
 
Od soboty 27. júna 2009 sa v Trenčíne začal prvý týţdňový 

turnus hokejovej školy pre mladých hráčov od 7 do 15 rokov 
pod patronátom slovenského útočníka Mariána Gáboríka. Ná-
deje slovenského aj európskeho hokeja absolvovali dovedna 
štyri takéto sledy. Prvá skupina, v ktorej boli chlapci zo 
Slovenska a Poľska, trénovala pod vedením trénerov Ernesta 
Bokroša a Ota Haščáka. V ďalších termínoch sa do hokejovej 
školy zapojili mládeţníci z iných európskych krajín z Ra-
kúska, Francúzska a Ruska. Tréningový proces na ľade a 
taktieţ na suchu bude prebiehať na zimnom štadióne Mariána 
Gáboríka MG RINK J&T v Trenčíne. 

www.plusjedenden.sk. 
Pomocná evidencia 414/1/09 
 
V Trenčíne na Váhu sa uskutočnil v dňoch 27.a 28. júna 

2009 53. ročník známej a tradičnej Trenčianskej regaty 
v rýchlostnej kanoistike. Súťaţ bola zároveň aj Slovenským 
pohárom v rýchlostnej kanoistike. V sobotňajšom finálovom 
programe si diváci napriek vrtochom počasia prišli na svoje. 
Vo vodách Váhu súťaţilo bezmála tristo pretekárov – rý-
chlostných kanoistov z takmer dvadsiatky oddielov, väčšina 
však z Trenčianskeho kraja. Zastúpené boli všetky kategórie 
od detí, ţiakov, juniorov, kadetov, seniorov, aţ po veteránov. 



 570 

Slovenskí reprezentanti sa pretekov nezúčastnili, lebo v tomto 
čase bol európsky šampionát v Brandeburgu. 

V sobotu magnetom bola singlová 500 m C1 a deblová C2. 
V oboch prípadoch dominoval favorit, slovenský reprezentant 
Marián Ostrčil, ktorý sa po váţnej operácii ramena na Váhu 
predviedol v dobrej forme a bezpečne zvíťazil. Marián váţne 
pomýšľa návrat medzi elitu rýchlostných kanoistov. O pre-
tekoch povedal, ţe si „v Trenčíne perfektne zatrénoval. Po 
víťazstvách som so svojim výkonom spokojný. Rád by som 
športovú kariéru potiahol aţ na letnú olympiádu do Londýna 
v roku 2012,.“ Marián Ostrčil má k Trenčínu vrúcny vzťah. 
Našiel si tu priateľku, býva a trénuje tu. Za reprezentantom 
Mariánom Ostrčilom nezaostali ani domáci trenčianski ka-
noisti z TTS. Aj vo vytrvalostných kanoistických pretekoch 
C1 na 6000 metrov ukázal Marián Ostrčil súperom chrbát. 
Jeho víťazný čas bol 26:56,14 reprezentanta Rusnáka zanechal 
aţ o dve minúty.  

Oţivením regaty bola prezentácia trenčianskej Dračej lode, 
ktorá je majstrom sveta v  splavnení Baťovho kanála. V tré-
ningovom tempe si dvadsiatka vodákov zapádlovala na Váhu. 
Ako uviedol manaţér posádky Ľubomír Matúš, tím Dračej 
lode sa pripravuje na svetový šampionát v Prahe. 

Výsledky regaty : 
- K1 muţi 500 m - J. Baránek (Nováky)1:42,3,  
- K1 ţeny  500 m - S. Šamková (Piešťany) 1:49,2,  
- C1 muţi 500 m - M. Ostrčil (UK Bratislava) 1:49,6 
- K2 500 m - L. Nebenský, J. Danko (Inter/Vinohrady) 

1:35,6. 3 
- C2 500 m - D,. Biksadsky, M. Ostrčil (ŠKP/UK) 1:46,8,  
- K1 - 6000 M. Lachkovič  23:43,5,   
- C1 6000 M. Ostrčil 26:56,14( obaja UK Bratislava),  
- K1 ţeny 4000 - M. Bandţáková ( Vinohrady Bratislava) 

18:22,8. 
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www.sme.sk 29.06.2009  
Pomocná evidencia 442/1/09 
 

Posádky dvanás-
tich plavidiel nechý-
bali dňa 5. júla 2009 
na tohtoročnej exhi-
bícií Splanekor 
2009, na splave ne-
tradičných korábov s 
posádkami, ktoré sa 
so svojimi podo-
mácky vyrobenými 

plavidlami snaţili manévrovať medzi bójami alebo uspieť v 
rýchlostnej skúške. Uţ od desiatej hodiny dopoludnia sa ľudia 
schádzali na pláţ Ostro-
va, aby si zaujali, čo naj-
lepšie miesto, z ktorého 
by mohli najlepšie sledo-
vať celý priebeh otvore-
nej show.  

Celé podujatie začal 
preplávaním Dračej lode 
pred súťaţnými plavidla-
mi aj s primátorom mesta Trenčín Ing. Branislavom Celle-
rom, ktorý svojím vystúpením otvoril toto podujatie. Po jeho 
otvorení dvanásť súťaţných plavidiel začalo brázdiť vody 
Váhu medzi brehmi Ostrova a obcou Zamarovce, na ktorých 
sa zhromaţdilo veľa zvedavcov, vraj do 15 tisíc. O bezpečnosť 
sa staralo niekoľko záchranných motorových člnov.  

A teraz si priblíţme, kto nám prišiel na podujatie, kto si 
prišiel urobiť radosť sebe a druhým : 
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- plavidlo Seko – Baywatch bola paródiou na tento americký 
seriál, v ktorom nechýbala kontrolná veţa, záchranné 
terčíky, červené trenírky, piesok a záchranárka Pamela, 
ktorej pribudlo ochlpenie nôh.  

- plavidlo Pioniersky tábor bolo zasa paródiou na pioniersky 
tábor s jej pioniermi 
s oblečení v typických 
červených šatkách a 
trenírkach a bielych 
ponoţkách. Neodmy-
sliteľným priestorom 
táboriska na palube bo-
lo nefalšované ohnisko 
a dobové stany. Nad 
hlavami im viala sovietska a československá zástava, ne-

chýbal ani budo-
vateľský transpa-
rent. Ich plavidlo 
získalo druhé 
miesto. 

- plavidlo Parná 
lokomotíva Hu-
bert bolo veľmi 
originálne. Všet-
ky kolesá sa to-

čili, z komína sa kadilo, v tendri bolo naloţené pravé uhlie, 
rušňovodič a strojvodcovia boli správne pracovne oblečení s 
tvárou začiernenou od sadzí. Výpravca vlaku bol vybavený 
s červenou čiapkou výpravcu. Ich plavidlo bolo ocenené 
prvým miestom. 

- plavidlo Kufor, bolo určené pre sólovú plavbu a zhotovil 
ho jediný zahraničný súťaţiaci Jaromír Hradil zo Vsetína. 
Na hlave mal nasadenú motocyklovú prilbu, ale veslovať 
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proti prúdu sa mu takmer nedarilo. Splnil aspoň svoje 
predsavzatie, ţe na hladine vydrţal predpísanú hodinu bez 
potopenia. 

- plavidlo Conti 3 s jej tvorcami tento rok zmenilo vesmírnu 
loď za pekné červené autíčko, ktoré v zástupe plavidiel sa 
celkom pekne vynímalo.  

- plavidlo Tučniaci prišla na verejnosť so zaujímavou myš-
lienkou upozorniť občiansku verejnosť na globálne 
oteplovanie. 

- plavidlo Florbalové ihrisko nadviazalo na tohoročný výz-
namný úspechov florbalového klubu FBC 1, získaním maj-
strovského titulu. 

- plavidlo z Praveku 
viezlo tri divo ţienky 
skromne oblečené, 
odeté len v úsporných 
pásikoch koţušín do-
mácich zvierat. Ich 
plavidlo bolo ohodno-
tené tretím miestom. 

- plavidlo Chrobáci 
prišlo do Trenčína zo Ţiliny, v ktorom pred očami divákov 
defilovali známe rozprávkové postavičky - hodinár, lienka a 
kováčik. 
www.sme.sk 04.07.2009 
Pomocná evidencia 473/1/09  

 
Bola to svojím spôso-

bom historická udalosť, 
keď dňa 2. júla 2009 v slo-
venskom meste sa zišiel 
priam celý hokejový svet, 
aby prostredníctvom agenta 
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a známych na tlačovej konferencii trojica hokejistov, mega-
hviezd Marián Gáborík a Marián Hossa a Tomáš Kopecký 
informovala o svojich nových zmluvách. Ako prvý sa k slovu 
dostal Marián Hossa a potvrdil, ţe „offer“ Chicaga bol neo-
dolateľný: „Je tam perspektívny tím. Mimoriadne zaujímavá 
bola pre mňa aj dĺţka kontraktu. Chcel som, aby bol dlhý 
a mohol sa usadiť na jednom mieste. Hral som predtým s 
Cheliosom, moţno som od neho čosi odkukal a budem hrať 
tak dlho, ako on...“ Ja som síce chcel dlhý kontrakt, ale 
rozmýšľal som o maximálne desiatich. V klube veľmi dobre 
vedia, prečo to tak robia, je to pre platový strop, aby ten 
priemer padol niţšie.“ 
Hossa si pochvaľoval aj 
gesto Detroitu, ktoré 
umoţnilo jeho agentovi 
rokovať s inými klubmi 
uţ pred 1. júlom : „Preto 
sa to aj zbehlo veľmi 
rýchlo. Chicago dalo 
hneď skvelú ponuku a mne to vyhovovalo. Nebolo treba viac 
čakať.“ V podobnej situácii bol aj Tomáš Kopecký a akosi 

prirodzene putoval virtuálne z Detroitu do 
Chicaga hneď za ním. „Bol som 
prekvapený, ţe to prišlo tak skoro. Keby 
mi niekto v utorok povedal, ţe uţ vo 
štvrtok sa zobudím s novou zmluvou, asi 
by som mu neveril. Celé to bolo veľmi 
milé prekvapenie,“ priznal. 

Marián Gáborík zdôraznil, ţe sa rozho-
doval medzi celkovo piatimi ponukami, 
ale napokon sa vrátil k prvej. Klub New 
York Rangers sa stal jeho vyvoleným, 

lebo ako povedal : „Ponuka mi umoţňuje o päť rokov ako 32-
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ročnému opäť rokovať o inej kvalitnej zmluve. Rangers sú 
vyspelou organizáciou a New York je krásne mesto. Uţ sa 
veľmi teším, najmä na zmenu, myslím, ţe si ani neuvedo-
mujem, ako sa mi po deviatich rokoch mení všetko zásadné v 
NHL.“ Marián Gáborík v 
piatok 3. júla 2009 na svojom 
štadióne (MG Rink J& 
ukončí detský kemp a na 
budúci týţdeň odcestuje do 
New Yorku zariaďovať prvé 
náleţitosti svojho nového ho-
kejového domova. 

www.plusjedenden.sk 02.07.2009 
Pomocná evidencia 448/1/09  
 

Michal Košút, úradujúci 
vicemajster Európy rýchlych 
klzákov v kategórii OSY-
400 na svetovom šampionáte 
v Poľsku v dňoch 4. aţ 5. 
júla 2009 si zaknihoval ďalší 
úspech, keď vo svojej kate-
górii získal tretie miesto. 
I napriek tomu, ţe v rozjazde 

mal kolíziu s pretekárom z Litvy, za čo si vyslúţil ţltú kartu, 
tak v štartovnom poli šestnástich finalistov sa mu darilo, keď 
sa umiestnil za Slovákom Miroslavom Bazinským a Rakú-
šankou E. Lucasticskou. 

Trenčianske noviny 13.07.2009 
Pomocná evidencia 497/1/09 
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S príchodom tropického počasia a dovoleniek zaţila 
v utorok 14. júla 2009 mestská plaváreň v Trenčíne nevídaný 
nápor na jej sluţby. Kým sa však kúpania chtiví občania 
dostali do areálu museli si niektorí odstáli aj dve hodiny. 
Dôvodom bola pokladňa a vydávanie registračných pások na 
ruky. Správca plavárne Mikuláš Moško povedal, ţe to bola 
skúška pre nový personál a podobná situácia sa uţ nebude 
opakovať. Pre zlepšenie zabezpečia zaviesť systém dvoch 
pokladní, obe vo vstupnom trakte,. v prípade návalu otvoria aj 
tretiu pokladňu pri bočnom vstupe do areálu. Voda v troch 
bazénoch má teplotu medzi 24 aţ 25 °C. Je zabezpečená 
cirkulácia cez filtračné zariadenia, v detskom bazéne doteká 

stále čistá voda a je 
menená kaţdé dva 
aţ tri dni. Na kú-
pajúcich dohliada 
šesť aţ sedem plav-
číkov vodnej zá-
chrannej sluţby. 
Pokiaľ sa týka úra-
zov, tak boli zazna-
menané len menšie 
úrazy aj to u detí, 
ktoré si poodierali 

nohy, ruky. Dokonca v jednom prípade, kedy chlapec skočil 
šípku do vody, narazil na dno a odniesla to jeho rozbitá hlava. 
Najviac starostí plavčíkom robia chlapci okolo 13 aţ 15 rokov, 
ktorí skáču do vody zboka. Nedajú na upozornenia plavčíkov, 
sú takí drzáni. Správa kúpaliska chce zaviesť, ak nastanú 
horúce tropické noci aj nočné kúpanie. Musí byť však večer 
teplota nad dvadsať stupňov. Pre plavárňou je priestor na 
uzamknutie bicykla, ale toto parkovisko nie je stráţené. Prečo 
tak je vysvetlil Mikuláš Moško, ţe je to problém legislatívy 
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pretoţe keby sme bicykel preberali do úschovy museli by sa 
spisovať pre kaţdý bicykel individuálny protokol o prevzatí.  
Ľudia vedia, ţe si sem bicykel odkladajú na vlastné riziko. 
Z času na čas sa sem tam ich chodíme pozrieť. Zatiaľ tu 
nebola ţiadnu krádeţ. Zatiaľ neboli zo strany návštevníkov 
hlásené krádeţe cennejších vecí. Skôr to boli zabudnuté kľúče 
a uteráky.  

www.sme.sk 15.07.2009 
Pomocná evidencia 599/1/09 

 
V dňoch 18. aţ 24. júla 2009 

prešla Slovenskom Športová 
pochodeň 2009, ktorej koneč-
ným cieľom bude mesto Veľké 
Leváre, dejisko 13. ročníka fes-
tivalu Summerbeach Rudava 
2009. Organizátori charakterizo-

vali športovú pochodeň ako symbol viery, pocta ţivota 
a schopnosť čeliť ťaţkým veciam. Ohňa Športovej pochodne 
na jej ceste sa dotkli stovky rúk ľudí, ktorí chcú naplno ţiť 
a tešiť sa zo ţivota. Na nesení Športovej pochodne sa zú-
častnili mnohé športové kluby, občianske zdruţenia, profe-
sionálni športovci, organizácie kultúrneho 
a spoločenského ţivota. Športovú pocho-
deň z poslednej Olympiády v čínskom 
Pekingu zapoţičal organizátorom podu-
jatia olympionik Jozef Pribilinec. Cesta 
športovej pochodne začala na najvyššom 
mieste slovenských veľhôr – Gerlachu 
dňa 18. júla 2009 a dňa 21. júla 2009 
predpoludním o 10,00 h zavítala aj do 
mesta Trenčín. Cez Mierové námestie 
Športovú pochodeň poniesol sám Matúša 
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Čák Trenčiansky s členmi skupiny Wagus v historickom 
oblečení a počas pochodu sa zastavili pri Morovom stĺpe so 
zapálením sviece, ktorou si uctili pamiatku zomrelého náv-
števníka na Pohode 2009. Ich cesta sa zastavila pod mestskou 
veţou, kde Športovú pochodeň prevzal predseda Karate klubu 
Európa Branislav Zubričaňák so členmi klubu. Po spoločnej 
fotografii karatisti preniesli Športovú pochodeň do Nového 
Mesta nad Váhom, aby ju ďalší ľudia posunuli k cieľu jej 
cesty. 

Vlastné poznámky 
 
Počas júlového víkendu v dňoch 25. a 26. júla 2009 sa na 

Majstrovstvách Slovenska v rýchlostnej kanoistike na Môťov-
skej priehrade pri Zvolene predstavila silná vodácka zostava 
Kanoistického klubu telovýchovnej jednoty TTS Trenčín. 
Podľa aktuálnej informácie od trénera kanoistov Ladislava 
Váňu, jeho zverenci získali jedenásť zlatých medailí a tým aj 
tituly slovenských šampiónov. Štyri druhé miesta a tucet 
bronzových medailí putovalo spod Pustého hradu do Trenčína. 
Zlaté medaily získali Andrej Klúčar, Marcel Virga, Šimon 
Ţďársky, Ján Kubica a Peter Vasko. „Teší ma, ţe moji 
zverenci A. Klučár, M. Virga sa kvalifikovali na majstrovstvá 
sveta juniorov, ktoré sa uskutočnili od 30. júla do 2. augusta 
v Moskve - Krylatskom. Mimochodom, Šimom Ţdársky zví-
ťazil v K1 500, K2 500 a K2 1000 spolu s Jančom. Okrem 
toho bol členom víťaznej posádky v K4 na 500 metrov a K4 
na 1000metrov.  

www.sme.sk 29.07.2009 10:28 
Pomocná evidencia 579/1/09  
 
Jedinečná replika starogréckej bojovej lode, ktorej domo-

vom sa uţ o niekoľko týţdňov stane rieka Váh v trenčianskom 
prístavisku, absolvovala v piatok 31. júla svoju prvú 250-
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kilometrovú púť. Nie však na vode, ale na korbe kamióna, 
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ktorý ju priamo z dielne v českom Přerove previezol na Orav-
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skú priehradu. Unikátne plavidlo, ktoré nemá obdoby v celom 
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svete, tu čaká nielen prvé oficiálne spustenie na vodu a krst, 
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ale aj preskúšanie inšpektormi zo štátnej plavebnej správy. 
Myšlienka postaviť funkčnú napodobeninu lode, aká brázdila 
rieky a moria pred viac ako 2.500 rokmi, sa zrodila v hlavách 
nadšencov histórie Jaroslava Matejku a  Pavla Vozárika 
a jeho syna Petra z trenčianskeho zdruţenia Bludní rytieri. 
„Naše zdruţenie v spolupráci s ateliérom P2Pottery začalo nad 
projektom, ktorý sme nazvali Cesta riekou Eridanos, uvaţo-
vať pred dvoma rokmi. Hoci sa špecializujem na oţivenie 
histórie 15. storočia, rozhodli sme sa ukázať aj niečo z dáv-
nejšej histórie, z antiky. Keďţe u nás je z tohto obdobia známa 
obchodná tzv. Jantárová cesta, zvolili sme starogrécku veslicu. 
Tá nesie znak nielen námorníctva a obchodovania, ale je aj 
spojnicou pre celú Európu. Je známe, ţe Iáson a Argonauti sa 
pri úteku z Kolchidy, kde ukoristili zlaté rúno, plavili po 
Dunaji a neskôr po rieke zvanej Eridanos. Dodnes sa však 
nevie, kde sa presne nachádzala. Na jej brehoch sa však vraj 
nachádzal jantár, takţe mohlo ísť aj 
o známu Jantárovú cestu, ktorá 
prechádzala cez naše územie,“ 
spomína na zrod projektu Jaroslav 
Matejka. Repliku lode si dalo 
zdruţenie postaviť v moravskom 
Přerove v dielni Radima Zapletala, 
ktorý vyt-voril uţ tri desiatky replík 
lodí pre zahraničných filmárov. 
Diváci ich mohli vidieť vo filmoch 
Tristan a Izidora či letopisy Narnie. 
„Naša loď je dlhá 17 metrov, široká 
3,2 metra a váţi spolu so 40 metrami štvorcovými plachty 
niečo cez       7 ton. Jej výroba trvala tri mesiace 
a spotrebovalo sa na ňu asi desať kubíkov dreva. Rovnako ako 
antický stavitelia, aj my sme pouţili ľahké druhy dreva – 
smrek, borovicu a smreko-vec. Ako predloha nám slúţili 
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prevaţne antické stredomorské rytiny, ale aj rôzne kresby na 
antickej keramike,“ vysvetlil Jaroslav Matejka. Jediné, čo 
tvorcovia tohto jedinečného projektu ešte taja, je pomenovanie 
lode. „Poviem zatiaľ len, ţe je to ţenské meno z gréckej 
mytológie, ktoré súvisí s týmto obdobím. Jej meno prezradíme 
aţ pri krste a prvom spustení na vodu, a to bude 8. augusta 
2009 na Oravskej priehrade,“ prezradil Jaroslav Matejka. Na 
Oravskej priehrade historické plavidlo preskúšajú inšpektori 
zo štátnej plavebnej správy. Po odobrených plaveckých 
skúškach loď bude kotviť v tren-čianskom prístavisku, 
predovšetkým ako múzeum na vode. „Na lodi budú vystavené 
rôzne dobové predmety, napríklad keramika či zbrane. Keďţe 
loď je funkčná, chceme orga-nizovať pre záujemcov aj 
dobrodruţ-né plavby. Na loď sa zmestí 25 – členná posádka. 
Z toho však bude, rovnako ako v období antiky 20 ves-lárov. 
Tí sa však ešte musia riadne zaškoliť,“ zdôrazňuje Matejka, 
ktorý nevylučuje, ţe sa Bludní rytieri so svojím dielom raz 
vydajú na Stre-dozemné more po stopách bájnych 
Argonautov.    

www.trencin.sk 01.08.2009  
Pomocná evidencia 580/1/09  
 
Reprezentačné hokejové druţstvo Francúzska do 25 rokov 

počas svojho letného sústredenia v Čechách zohralo prípravné 
stretnutia na Slovensku, Poľsku a v Čechách. V pondelok 3. 
augusta 2009 prehral francúzsky výber v Liptovskom Mikuláši 
4:9, keď mu nevyšla najmä tretia tretina. V druhom zápase si 
zmerali sily s trenčianskou Duklou, v ktorom tieţ ťahali za 
kratší koniec, keď prehrali 5:4 (1:1, 1:3, 3:0). Pred týmto 
priateľským stretnutím vzdali diváci a hráči minútou ticha pa-
miatku na nedávno zomrelého dlhoročného hokejového funk-
cionára 68 ročného Stanislava Siváka.  

zľava Peter Vozárik, Jaroslav Matejka 
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Tréner francúzskej hokejovej reprezentácie do 25 rokov 
Dave Hederson predpokladal, ţe po druhej tretine, kedy jeho 
zverenci viedli rozdielom dvoch gólov ( 2:4) Dukla zloţí 

zbrane. Naopak, 
„vojaci“ nepone-
chali nič náhode. 
Od úvodných minút 
vyše tisíc priazniv-
cov hokeja videlo 
kvalitný zápas. Do-
máci  tím sa kapitá-
nom Valčákom 
v 11. min dostal do 

vedenia, keď brankár hostí Florián nemal šancu chytiť puk. 
O tri minúty neskôr Stephane da Costa po chybe domácich 
obrancov vyrovnal. V druhej časti boli lepší hokejisti Fran-
cúzska. Hernou disciplínou prevyšovali súpera. Za jedenásť 
minút od 27. do 38. min vsietili za chrbát trenčianskej posily 
Iča Murína tri góly. Po unikajúcom Massonovi vyštartoval 
Kúdelka, po ktorého faule hlavný arbiter Lokšík nariadil 
trestné strieľanie, ktoré Stephane da Costa premenil. V po-
lovici stretnutia sa hostia dostali po Igierovej strele švihom do 
vedenia. Dve minúty pred koncom druhej tretiny Teddy da 
Costa nedal trenčianskemu gólmanovi šancu a bol z toho 
štvrtý gól v sieti domácich (2:4). Po rýchlych kombinačných 
brejkoch v záverečnej tretine trenčiansky hokejový rýchlik 
nabral na obrátkach a súperovi nedal šancu váţnejšie ohroziť 
domáceho brankára. Najskôr Hartmann zníţil. Neuplynula ani 
minúta a Troliga vyrovnal. Keď tri minúty pred koncom 
stretnutia Valčák, Tybor, Rúţička nebezpečne ohrozovali 
bránu Floriána, víťazný gól Dukly zavesil Tybor. Francúzom 
nepomohla ani minútová  power play. V programe sústredenia 
reprezentačného druţstva Francúzska sú naplánované ešte dva 
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zápasy a to s poľským tímom Czarne Jastrembie a českým 
extraligistom z Vítkovíc. Asistent trénera domáceho hoke-
jového druţstva Dukly Trenčín  Jozef Daňo takto zhodnotil 
zápas „Bolo to  pre nás ťaţké. Hrali sme s Francúzskou 
reprezentáciou do 25 rokov. I keď sme  prehrávali, nerobíme 
z toho tragédiu napokon sme vydreli víťazstvo. Kvalita ľado-
vej plochy bola zlá. Máme o čom premýšľať. Pre nás bude 
najdôleţitejší Rona Cup, ktorý začína 13. augusta 2009. Po 
ňom dáme dohromady jednotlivé formácie.“ 

www.sme.sk 05.08.2009 
Pomocná evidencia 605/1/09 
 
V päťčlennej nominácii na najlepšieho hokejistu Slovenskej 

republiky o Zlatý puk 2009 v uplynulej sezóne sa uchádzalo v 
piatok 7. augusta 2009 v košickej Steel Aréne kvarteto hráčov 
z NHL Marián Hossa, Zdeno Chára, Pavol Demitra a Miroslav 
Šatan a jediný zástupca domácej Slovnaft extraligy Ţigmund 
Pálffy. O laureátovi prestíţneho ocenenia v Slovenskej 
republike rozhodli hlasy hokejových odborníkov - trénerov, 
funkcionárov a hokejových novinárov. v tomto ročníku sa 
reprezentačnému útočníkovi Mariánovi Hossovi nepodarilo v 
košickej Steel Aréne obhájiť prvenstvo z posledných troch 
rokov, pretoţe ocenenie hokejoví odborníci prisúdili 
reprezentačnému obrancovi Zdenovi Chárovi z Boston 
Bruins. Okrem toho hlasy odborníkov rozhodli aj o víťazoch 
ďalších siedmich kategórií - Zlatý puk 2009 o najlepšieho 
brankára, obrancu, útočníka, najlepšiu hokejistku, najlepšieho 
hráča do 20 rokov a All Stars Slovnaft extraligy.  

Trenčianske noviny 08.08.2009 
Pomocná evidencia 606/1/09 
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Počas soboty 8. augusta 2009 za prekrásneho slnečného 
počasia vyvrcholil na Ostrove historicky nultý medzinárodný 
Festival Dračích lodí, na ktorom sa prezentovalo dvanásť 
dvadsaťčlenných posá-
dok. No ako to všetko 
skončilo ? V prvej dis-
ciplíne na 200 metrov 
získali prvenstvo 
Trenčianski draci, 
ktorí trať zvládli za 
40,406 sek., pred dru-
hou posádkou Vopi-
čáci (zmiešaná posád-
ka z Čiech a Slovenska) 40,609 sek. Tretie miesto získala 
domáca Dračia légia, ktorej vypomáhal najlepší obranca na 
svete, nositeľ Norrisovej ceny, drţiteľ Zlatého puku za rok 
2009 a kapitán Boston Bruins Zdeno Chára. V druhej 
disciplíne na jeden tisíc metrov sa najviac darilo Tren-
čianskym drakom  časom 3:42,375 min., pred druhou posád-
kou Vopičáci časom 3:42,547 min. a na treťom mieste 
skončila posádka Dračí dech z Hraníc časom 3:59,734 min. 

www.sme.ak 10.08.2009 
Pomocná evidencia 607/1/09  
 
Bývalý vynikajúci hokejový obranca Róbert Švehla sa stal 

riaditeľom neziskovej organizácie Hokejový klub Dukla 
Trenčín. Extraligové muţstvá seniorov a juniorov sú súčasťou 
akciovej spoločnosti HK Dukla. V rámci neziskovej orga-
nizácie pôsobia tímy od prípraviek po dorast. Cieľom „ne-
ziskovky“ je najmä zabezpečiť prípravu a výchovu mladých 
talentov. 

Róbert Švehla bol v minulej sezóne asistentom trénera 
Františka Hossu v extraligovej Dukle Trenčín a teraz sa vracia 
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na funkcionársku dráhu. Uţ v minulosti bol prezidentom 
extraligovej Dukly Trenčín. 

Ako informovala klubová internetová stránka, v štruktúrach 
neziskovej organizácie budú pôsobiť aj Ing. Juraj Knapp, 
primátor mesta Ing. Branislav Celler a doterajší manaţér 
mládeţe v Dukle Trenčín Róbert Kompas. 

www.sme.sk 16.08.2009  
 

V dňoch 13, aţ 15. au-
gusta 2009 bol trenčiansky 
zimný štadión miestom 16. 
ročníka medzinárodného 
hokejového turnaja „Rona 
Cup 2009“ za účasti šies-
tich extra ligových 
druţstiev – štyroch zo 

Slovenska (HC Košice, HK 36 Skalica, HKM Zvolen a Dukla 
Trenčín) a dvoch z Čiech (HC Oceláři Třinec a PSG Zlín). 
Víťazom turnaja sa stali HC Košice, ktoré za toto víťazstvo 
zinkasovalo 3300 eur. Na ďalších miestach sa umiestnili tieto  
druţstvá : 
2. Dukla Trenčín  

3. HC Oceláři Třinec  
4. HK 36 Skalica  
5. HKm Zvolen  
6. PSG Zlín  

Za najlepších hráčov turnaja vyhlásili : brankára – Hia-
dlovského z Trenčína, obrancu Sekeráša z Třinca a útočníka 
Hunu z Košíc.  
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Po turnaji kormidelník Dukly Trenčín František Hossa 
sumarizoval výkony svojich zverencov slovami : „ Po ná-
ročnej príprave sme do kaţdého zápasu nastupovali s od-
hodlaním zvíťa-
ziť. Aj keď sa ne-
darilo náš tím má 
svoju silu, kryšta-
lizuje sa. Máme 
mladý káder. Do 
hry nenastúpili 
štyria zranení 
útočníci.  Zvládli 
sme hru aj v pre-
silovkách. Určite 
sa vyskytli aj chyby. Treba upozorniť, ţe sme pred začiatkom 
sezóny. Divákom sme ukázali, akým smerom sa uberáme. 
V tejto chvíli náš očakávajú ďalšie prípravné zápasy, ako aj 
medzinárodný hokejový turnaj v Košiciach. Po turnaji  
urobíme definitívne zoskupenie zostavy pre nový ročník 
hokejovej extraligy.“ 

www.sme.sk 16.08.2009, 18.08.2009  
Pomocná evidencia 615/1/09, 617/1/09 
 
Celoštátne podujatie dvadsiaty ročník Čachtického polma-

ratónu vyvrcholilo v sobotu 22. augusta 2009, ktorý zor-
ganizovala ho TJ Sokol Čachtice. Jeho organizátor Jozef 
Fraňa informoval, ţe na Čachtickom polmaratóne štartovalo 
124 pretekárov, z ktorých dvaja preteky nedokončili. 
V štartovnom poli bolo dvanásť ţien. Preteky boli aj majstrov-
stvami Slovenska v kategórii seniorov. Zaujímavé číslo bolo aj 
to, ţe z deviatich okresov Trenčianskeho kraja sa na štarte 
objavilo päťdesiat pretekárov, čo predstavuje 40,32 %. Cenné-
ho úspechu na pretekoch zaznamenala v kategórii do 39 rokov 

Dukla Trenčín skončila na druhom mieste 
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Jitka Hudáková z Trenčína, keď časom 1:37:50 zvíťazila vo 
svojej kategórii. 

www.sme.sk 24.08.2009 
 
Trenčiansky pretekár Miroslav Kováč sa zúčastnil maj-

strovstiev sveta veteránov v atletike, ktoré sa konali na pre-
lome júla a augusta 2009 v známom športovom stredisku Lahti 
vo Fínsku. Štartoval v troch kategóriách cross - country, päť-
tisíc a desaťtisíc metrov. Čo to o pretekoch svetového šam-

pionátu prezradil Mi-
roslav Kováč po ná-
vrate domov povedal, 
ţe pretekov sa zú-
častnilo viac ako päť-
tisíc súťaţiacich z 90 
krajín.  „Mojou obľú-
benou disciplínou je 
cross (beh na osem 
kilometrov) v ktorej 
som sa, v kategórii 

muţov nad 55 rokov, umiestnil zo 46 štartujúcich na pät-
nástom mieste, časom 28:42 minút.“  

Po behu fínskymi lesmi ma čakali dva štarty na tartane. 
„Podľa výsledkov za posledné dva roky, ktoré uviedol na 
prihláške, ma automaticky zaradili do rýchlejších rozbehov. 
Na päťtisícmetrovej trati, na ktorej pretekalo 37 beţcov, som 
skončil deviaty časom 18:03 minút a na najdlhších pretekoch 
šampionátu na trati desaťtisíc metrov dlhej skončil šiesty. 
V týchto najdlhších pretekoch sa hneď vyformovala vedúca 
skupinka piatich beţcov, za ktorými som beţal spoločne 
s Nemcom, Švédom a Írom. Týchto konkurentov som postup-
ne zdolal a v posledných dvoch kilometrov zvýšil svoj odstup 
od nich, a tak som sa dostal na šiestu pozíciu. Tú sa mi 
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podarilo kaţdým metrom upevniť. Dosiahnutý čas 38:15 
minút síce nebol podľa mojich predstáv a moţností, ale boli to 
prvé moje majstrovstvá na dráhe a nemohol som ísť na čas, ale 
na umiestnenie. S výsledkami som spokojný,“ povedal Miro-
slav Kováč. Po krátkom oddychu sa uţ začal pripravovať na 
horský terén a stúpania, pretoţe ho čakajú majstrovstvá sveta 
v behu do vrchu. Tie sa konajú 12. septembra 2009 v chor-
vátskom Záhrebe.  „Terén mám radšej ako dráhu. Môţem 
vyuţiť svoju niţšiu váhu, silu a švih potrebný do kopca,“ 
dodal Kováč, ktorý tu vlani skončil štvrtý. 

Trenčianske noviny 24.08.2009 
Pomocná evidencia 650/1/09 
 
Minimálne do konca se-

zóny 2009/2010 môţu hrať 
futbalisti TTS Trenčín svoje 
domáce zápasy na ihrisku 
v Biskupiciach. S takýmto 
výsledkom sa skončilo roko-
vanie medzi zástupcami ma-
jiteľov ihriska - TJ Bratisla-
va, mestom  a klubom TTS Trenčín dňa 2. septembra 2009. 

Toto rokovanie bolo vyvolané Klubom TTS Trenčín, ktorý 
uţíva ihrisko v Biskupiciach, pretoţe dostal od majiteľa po-
zemkov Telovýchovnej jednoty Bratislava návrh na ukon-
čenie nájomného vzťahu. Spomínané rokovanie na mestskom 
úrade malo doriešiť nájomný vzťah medzi TJ Bratislava a TTS 
Trenčín, aby sa ihrisko vyuţívalo na doterajšie športové 
aktivity. 

Majiteľ pozemkov súhlasil s pokračovaním športových ak-
tivít na ihrisku v Biskupiciach s podmienkou, ţe nájomcom 
nebude TTS Trenčín, ale Mesto Trenčín. Prítomní sa dohodli 
na tom, ţe TJ Bratislava uzatvorí nájomnú zmluvu s Mestom 
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Trenčín na prenájom ihriska v Biskupiciach, ktoré má právo 
prenajať ho ľubovoľnému podnájomcovi na dobu určitú do 
ukončenia športovej sezóny 2009/2010, t. j. do júna 2010. 
Mesto Trenčín následne uzatvorilo podnájomnú zmluvu s TTS 
Trenčín na prevádzkovanie ihriska. 

www.trencin.sk 07.09.2009 

Pomocná evidencia 671/1/09 
 
Na umelom kanáli v českých Račiciach sa uskutočnil  30. 

augusta 2009 9. ročník svetového šampionátu dračích lodí. 
Počas piatich dní štartovalo na ňom tritisíc pretekárov z 28 
krajín štyroch kontinentov sveta. Usporiadateľskú krajinu 
reprezentovalo takmer 250 vodákov a slo-
venskú trikolóru hájilo viac ako sto účast-
níkov. Medzi pretekármi sa nestratili aj štyri 
posádky trenčianskych dračích lodí – ju-
niori, muţi, ţeny a seniori. Dračie lode súťa-
ţili v jazdách na dvesto, päťsto, tisíc a dve-
tisíc metrov.  

Trenčianske druţstvá dračích lodí si ús-
pešne počínali, keď v mixe a u muţov získali zlatú a strie-
bornú medailu. Najväčším prekvapením v pretekoch Open 
muţi na tisíc metrov bolo druţstvo Slovenska, v posádke 
ktorého pádlovali aj známe tváre kanoistiky – šesťnásobný 
majster sveta Juraj Bača a trenčiansky odchovanec Marián 
Odstrčil. Jazda druţstva mala trocha hororový záver, lebo 
tesne pred cieľom mali v lodi toľko vody, ţe sa skoro potopili. 
Silou vole však zvíťazili pred Američanmi a Nemcami. 
Seniori nad štyridsať rokov sa umiestnili v pretekoch na jeden 
tisíc metrov na šiestom mieste. 

Trenčianske noviny 07.09.2009 
Pomocná evidencia 680/2/09 
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V sobotu 5. septembra 2009 sa konal v Trenčíne 27. ročník 
medzinárodného vzpieračského podujatia Povaţský pohár 
a Veľká cena Laugaricia v hale Vojenského športového klu-
bu Dukla Trenčín. Svoju silu preukázali nielen muţi, ale aj 
ţeny v zmiešaných druţstvách. Víťazom vzpieračského tur-
naja sa stalo zmiešané druţstvo Českej republiky, keď získalo 
1155,8 bodu pred slovenskou vzpieračskou reprezentáciou. Tú 
tvorili Michal Pokusa, Richard Tkáč, Magda Horná a Eleo-
nóra Gogorová (1090 b.). V súťaţi jednotlivcov dominoval 
domáci borec R. Tkáč z Vojenského športového klubu Dukla 
Trenčín, keď dosiahol 385,4 Sincliarových bodov. 
Výsledky mix : 

1. Česko 1155,8 b.,  
2. Slovenská republika 1090,  
3. Srbsko 1018 b.  

Výsledky muţi :  1. R. Tkáč 385,4 b. Slovenská republika 
2. M. Pokusa 364 b. Slovenská republika   
3. O. Kruţek 357,9 b. Slovenská republika 

Výsledky ţeny :  1. L. Orságová 242,7 b., Česká republika 
2. P. Kladivová  215,6 Česká republika  
3. S. Vukasová 214 b. Srbsko  
5. E. Gogorová 174,2 Slovenská republika  

www.sme.sk 06.09.2009 
Pomocná evidencia 667/1/09  

 
Za účasti prezidenta Slovenskej republiky 

Ivana 
Gašparoviča 
v slávnostne 
vyhodnotili v 

stredu 16. septembra 2009 v 
City hoteli Bratislava 2. ročník 
Olympijských festivalov detí a 
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mládeţe Slovenska. Druhý ročník fes-tivalov z iniciatívy 
Slovenského olympijského výboru spo-ločne vyhlásili 
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Zdruţenie miest a 
obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách a 
samosprávne kraje Slovenskej republiky. Pre-zident 
Slovenského olympijského výboru František Chmelár sa v 
úvodnom slove poďakoval všetkým partnerom Slo-venského 
olympijského výboru pri realizácii tohto projektu, osobne aj 
podpredsedovi vlády a ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi. 
Prezident Sloven-skej republiky Ivan Gašpa-rovič vo svojom 
príhovore podčiarkol, ţe nám musí zá-leţať nielen na dobrej 
špor-tovej reprezentácii štátu, ale aj na tom, aby sme mali 
zdravú mládeţ. „Toto je len prvý krô-čik, ale predsa úspešný, 
pre-toţe roztočil kolotoč zapojenia mladých ľudí do športu.“ 
Veľmi dobre si viedol pri plnení podmienok projektu Tren-
čiansky samosprávny kraj, pretoţe bol vyhodnotený medzi 
najlepšími a tak Pohár prezidenta Slovenskej republiky za 
najlepšie organizované Olympijské festivaly detí a mládeţe 
Slovenska v roku 2009 odovzdal Ivan Gašparovič zástupcovi 
Trenčianskeho samosprávneho kraja Františkovi Koron-
czimu. Trenčiansky kraj získal celkove najlepšie hodnotenie 
po sčítania poradia krajov v jednotlivých hodnotených kate-
góriách (materské, základné a stredné školy) a bol prvý aj 
samostatne v kategórii materských a základných škôl. V kate-
górii stredných škôl bol najlepší Trnavský kraj. Festivaly 
prebiehali na celom území Slovenska od mája. V porovnaní s 
vlaňajším premiérovým ročníkom došlo na Slovensku celkove 
k výraznému pozitívnemu posunu, ktorý sa prejavil vo vyššom 
počte zapojených škôl, ale predovšetkým v náraste kvality prí-
pravy a samotného priebehu v školách a obciach. Organizátori 
vo väčšine prípadov správne pochopili myšlienku spojenia 
športu s výchovou, vzdelávaním, kultúrou a s formovaním 
osobnosti mladého športovca v duchu fair play.  
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Celkové hodnotenie krajov o Pohár prezidenta SR :  
1. Trenčiansky kraj 6 (súčet umiestení),  
2. Trnavský kraj 9,  
3. Košický kraj 10,  
4. Nitriansky kraj 11,  
5. Banskobystrický kraj 12,  
6. Bratislavský kraj 13 
Výsledky v jednotlivých kategóriách :  
� kategória materských škôl :  

1. Trenčiansky kraj 29,18 %,  
2. Košický kraj 24,71,  
3. Banskobystrický kraj 19,08,  
4. Nitriansky kraj 14,14,  
5. Trnavský kraj 13,01,  
6. Bratislavský kraj 6,37  

� kategória základných škôl :  
1. Trenčiansky kraj 47,00 %,  
2. Košický kraj 31,34,  
3. Trnavský kraj 30,19,  
4. Nitriansky kraj 14,96,  
5. Banskobystrický kraj 14,18,  
6. Bratislavský kraj 7,69.  
 

� kategória stredných škôl :  
1. Trnavský kraj 52,79 %,  
2. Banskobystrický kraj 49,07,  
3. Nitriansky kraj 25,77,  
4. Trenčiansky kraj 11,94,  
5. Bratislavský kraj 13,11, 6. Košický kraj 9,91  

Medzi ocenenými školami bola Obchodná akadémia M. 
Hodţu v Trenčíne. 

www.tsk.sk 17. septembra 2009 
Pomocná evidencia 691/1/09  
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V Uhrovci sa konal 2. ročník behu do vrchu o Pohár Teo-

dora Polu, veliteľa partizánskej jednotky na Jankovom vŕšku. 
Na štart náročnej horskej trate dlhej  2 740 metrov s pre-

výšením 275 metrov sa pos-
tavilo dvadsaťdva beţcov 
v dvoch kategóriách, muţi a 
ţeny. V kategórii muţov zví-
ťazil veterán Miroslav Kováč 
z Trenčína, časom 15,34 min. 
V kategórii ţien palmu ví-
ťazstva získala Kováčova 
dcéra Veronika Kováčová, 

časom 20:35 min.  
Víťaz pretekov behu do vrchu na Jankov vŕšok  Miroslav 

Kováč po získaní Pohára Teodora Polu v cieli povedal: „Beţa-
lo sa mi veľmi dobre, je tu pekný terén a som spokojný.“ 

www.sme.sk 09.09.2009 
Pomocná evidencia 684/1/09  
 
Šestnásť posádok, z toho jedna nemecká, tri rakúske a osta-

tok slovenské posádky bolo zloţenie 1. ročníka majstrovstiev 
Slovenska v presnom pristátí profesionálnych a amatérskych 
pilotov jednomotorových lietadiel v Trenčíne v predposlednú 
augustovú nedeľu dňa 23. augusta 2009. Priebeh pretekov cha-
rakterizoval riaditeľ pretekov a hlavný rozhodca Boris Kauka 
ako veľmi vydarené, ktorému prialo aj počasie a aţ po pre-
tekoch sa rozpršalo. Počet súťaţiacich posádok ovplyvnilo 
nepriaznivé počasie v okolitých krajinách, preto neprileteli. 
Piloti mali štyri pokusy a komisia hodnotila tri najlepšie po-
kusy. Lietadlá mali vzlietnuť do výšky asi 200 metrov. Pre-
tekári potom svoje stroje „poloţili“ na pristávaciu dráhu medzi 
dve plachty.  Maximálny počet bodov za pristátie od jedného 
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rozhodcu bolo desať, 
polovicu dostali za 
presnosť a polovicu 
za ume-lecký dojem. 
Víťazom sa stal 
Marián Szabó, 
ktorý lieta od roku 
1964 a má na svojom konte tisícky úspešných štartov 
a pristátí. Ako povedal po odovzdaní hlavnej ceny, „testovací 
ročník som si vychutnal. Mali sme výborné počasie, takţe 
nebolo zloţité pristáť. Treba dodrţať smernice, aby bolo 
pristávanie, čo najpresnejšie.“ Druhým v poradí bol nemecký 
pilot Ralf Singmann, ktorý sa venuje pilotovaniu jedno-
motorových lietadiel len vo voľnom čase. Tretím v poradí bol 
Milan Frišo zo Šale, ktorý si svoj stroj poskladal sám z vo-
pred zakúpených dielcov. Medzi pretekajúcimi muţmi si ús-
pešne viedla aj jediná ţena pilotka Mária Bednárová, ktorá 
sa umiestnila na šiestom mieste. 

Trenčan 19.09.2009 
Pomocná evidencia 703/1/09 

 
Od piatka 4. septembra do nedele 6. septembra 2009 odo-

hrala slovenská ţenská hokejová reprezentácia tri prípravné 
medzištátne zápasy v Trenčíne.  

V prvom piatkovom zápase zverenkyne trénera Karafiáta 
prehrali hokejovou reprezentáciou Ruska 0:4. V zaujímavom 
a rýchlom ţenskom hokejovom duely bol v tridsiatej minúte 
stav 0:0. Aţ v 32. min Ruska Burinová prekonala Tomčíkovú, 
najlepšiu hokejistku a drţiteľku Zlatého puku. Pred 120 
divákmi rozhodovali : Zemiaková, Čerthyová, Besedíková.  

V druhom sobotňajšom zápase, ktorý bol poznačený fut-
balovým zápasom Slovenska proti Česku, hokejistky Sloven-
ska od začiatku stretnutia boli rovnocenným súperom ţenskej 
hokejovej „zbornej“, keď zlepšili rýchle brejkové prechody 
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v ofenzíve. Domácim hráčkam však chýbala dôsledná a presná 
streľba. V zápase sa zaskvela brankárka Budajová. Jediný gól 
Slovenska vsietila uţ v 6. minúte Karafiátová. Zápas sa skon-
čil víťazstvom Ruska 3:1.  

V nedeľu 6. septembra 2009 odohrala slovenská hokejová 
reprezentácia proti Rusku tretie stretnutie, v ktorom prehrali 
2:8. Herný prejav Rusiek sa odzkadlil aj v počte strelených 
gólov.  

www.sme.sk 06.09.2009 
Pomocná evidencia 671/1/09 

 
Prípravka deväťročných chlapcov AS Trenčín zaznamenala 

počas víkendu v dňoch 19. a 20. septembra 2009 ďalší 
úspech. Na turnaji v Banskej Bystrici postupne zdolala MŠK 
Ţilina (2:0), Lokomotívu Trnava (1:0), FC Petrţalka (3:1) 
a MFK Košice (2:0). Nádeje AS utrpeli jedinú bodovú stratu 
v stretnutí s domácou Banskou Bystricou, keď s ňou remi-
zovali 1:1. 

V konečnom súčte to, ale mladých Trenčanov nemuselo 
mrzieť, pretoţe si z metropoly stredného Slovenska zaslúţene 

odviezli zlaté ko-
vy. O víťazstvo 
na turnaji sa za-
slúţili hráči – Da-
niel Šebák, Ši-
mon Masár, Ma-
rián Martinus, 
Lukáš Henčel, 

Timotej Staníček, Erik Švec, Michal Matúš, Filip Tatranský, 
René Svorada, Jakub Fero, Kristián Sámel, Róbert Ambroţ 
a Roman Krupa. 

Vlastné poznámky 
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Veľký úspech dosiahol počas tohtoročných štyroch prete-
kov seriálu majstrovstiev Európy vo vodnom motorizme Tren-
čan  Michal Košút, keď získal titul majstra Európy v kategórii 
OSY-400. Počas celého tohto roka na sebe tvrdo praco-
val. Snaţil sa fyzicky i odborne so strojom perfektne pri-
praviť.  Po pretekoch nový majster Európy povedal, ţe „ús-
pech v seriáli majstrovstiev Európy ma teší.“ Mišo, ako ho 
familiárne volajú kamaráti, kolegovia i rodina sa „potatil“, 
pretoţe jeho nebohý otec Dušan bol niekoľkonásobným 
majstrom Československa a Slovenska vo vodnom motorizme. 

Na jeho po-
česť sa koná 
aj Memoriál 
Dušana Ko-
šúta, ktorý sa 
tento rok sa 
uskutočnil uţ 
piaty ročník. 

Za titulom európskeho šampióna kráčal Michal vytrvalo uţ 
od prvého kola seriálu Majstrovstiev Európy, ktoré sa konalo 
Česku v Jedovniciach, kde obsadil druhé miesto. Za všetkým 
ho to stálo veľa fyzickej, psychickej i ekonomickej náročnosti. 
V druhom kole v nemeckom Brodenbachu na veľmi náročnej 
trati zvíťazil. S rýchlym motorovým klzákom v treťom kole 
európskeho seriálu motorových člnov v talianskej Sacca di 
Colorno, získal veľmi pekné druhé miesto. V posledných se-
riálových pretekoch v Anglicku na jazere pri Birminghame 
skončil na treťom mieste. 

„Po prvý raz v ţivote v kategórii OSY-400 sa mi podarilo 
naplniť detský sen, túţbu a získať titul majstra Európy,“ tešil 
sa Michal Košút, jazdiaci vo farbách Dukly Banská Bystrica. 
Klub od Michala vyţaduje medaily. Špičkový vodný mo-
torizmus je veľmi náročný na fyzickú prípravu, ale aj na 
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financie, veď kvalitný špičkový klzák stojí okolo desať aţ 
pätnásťtisíc eur. No Michal nezabudol pri tejto príleţitosti 
spomenúť aj svojich mechanikov, ktorí mu pripravujú klzák. 
Veď dokázali mu pripraviť stroj na vynikajúcej technickej 
úrovni, ktorý ho ani raz počas seriálových pretekov nesklamal.  
Zisk titulu európskeho majstra ho oprávňuje pokračovať 
v tejto kategórii aj na budúci rok. V roku 2010 sa však 
neuskutoční európsky šampionát formou seriálových pretekov, 
ale v kategórii OSY-400 bude len jednodňový. Majstrovstvá 
sveta motorových člnov kategórie OSY-400 sa uskutočnia na 
severe Európy vo Švédsku. „Som presvedčený, ţe aj na sve-
tovom šampionáte uspejem,“ potvrdil Michal Košút. V tejto 
kategórii má však doma veľmi silného konkurenta Miroslava 
Bazovského z Komárna, ktorý na klzákoch jazdí sedemnásť 
rokov a tento rok získal titul majster sveta. 

Na záver treba dopovedať, ţe Michalova sestra je man-
ţelkou hokejistu Martina Opatovského. Jeho bratranec Dušan 
Predanocy je popredný slovenský šampión – motocyklový 
pretekár. Podporu a pochopenie vodný motorista nachádza aj 
u svojej priateľky Ruţeny. 

www.sme.sk 29.09.2009 
Pomocná evidencia 740/1/09  
 
V chorvátskom Záhrebe sa konali majstrovstvá sveta vete-

ránov v behu do vrchu. Slovensko reprezentovalo vyše tridsať 
športovcov, medzi nimi Trenčan, veterán Miroslav Kováč. Po 
pretekoch konštatoval, ţe trať bola pre všetkých účastníkov 

rovnaká, upravená, po-
merne behavá. „Viedla  
národným parkom Med-
vednica, ktorej najvyšší 
vrch Sljeme je vo výške 
1035 metrov nad mo-
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rom. Trať merala 8,3 km a prevýšenie bolo 740 metrov,“ 
štartujúci v ka-tegórii muţov nad 55 rokov. Tento rok bola 
táto kategória tretia najpočetnejšia a beţalo spolu s ním 
bezmála sedemdesiat beţcov. „Spočiatku som si udrţiaval 
čelné postavenie v sku-pine, mojim súperom však viac 
vyhovovali zbehy. Sedem z nich sa dostalo predo mňa. 
Napokon som dobehol na ôsmom mieste časom 46:38 
minúty,“ opísal priebeh pretekov. So svojim výkonom bol 
však spokojný, hoci ako dodal, mohlo to byť aj lepšie. „Trať 
som si predstavoval náročnejšiu. Mám radšej súvislejšie 
stúpania, ale tu sa vyskytovali aj behy z kopca, ktoré ulahodili 
skôr súperom.“ 

www.sme.sk 7.09.2009 
Pomocná evidencia 731/1/09  
 
V sobotu 3. októbra 2009 sa uskutočnil 6. ročník pretekov 

v behu do vrchu „Inovecký výbeh“ za účasti rekordných 35 
účastníkov, z toho piatich ţien. Dokonca jeden manţelský pár 
prišiel z Českej republiky, čím podujatie získalo medziná-
rodný charakter. Krásne jesenné slnečné počasie vytvorilo 
priaznivé podmienky všetkých prete-
károm na prekonanie 1400 m dlhej 
trate s prevýšením 257 m z Chaty pod 
Inovcom na vrchol Inovca vo výške 
1042 m n. m.  

Pretekalo sa v troch kategóriách. 
V muţskej kategórii zvíťazil Vladi-

slav Vrana zo 
Skalitého časom 
9:49 min. Na 
druhom mieste 
sa umiestnil domáci borec Braňo 
Kacina z Tren-čína 9:56 min., tesne pred 
Kamilom Vyhničkom z Beluše 9:57 a 

najlepší muţi 
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Borisom Göndöčom z Bánoviec nad Bebravou 9:58. 
V kategórii veteránov (nad 50 rokov) bol najrýchlejším 
Miroslav Kováč z Trenčína 10:35 min. Ako druhý sa 
umiestnil Miroslav Sobek z Púchova 10:52 min. a na treťom 
mieste sa umiestnil Ján Brídzik z Mníchovej Lehoty 12:38 
min. V ţenskej kategórii zvíťazila Lenka Hiklová 
z Kamennej chaty, ktorej čas 12:22 min. je novým ţenským 
traťovým rekordom. Na dru-hom mieste sa umiestnila 
Veronika Ko-váčová z Trenčína 13:45 min. pred Eri-kou 
Šulekovovu z Trenčína 15:37 min. 

Záverom treba poďakovať Ivanovi Bulíkovi z Chaty pod 
Inovcom za pripravený čaj a sponzorom za vecné ceny pre 
účastníkov.  

Rasťo Cabala 
 

  Keď poviem tisíc, znamená to celkom slušné číslo. Tisíc 
eur je nadpriemerný mesačný zárobok na Slovensku. Tisíc 
rokov v letopočte je uţ úctyhodný časový úsek. Tisíckrát byť 
na jednom mieste, stojí tieţ na zamyslenie.  

A prečo takýto úvod ? No preto, lebo v nedeľu 4. októbra 
2009 usporiadal turista, predseda Klubu Polar Alpin Trenčín 
a inštruktor vysokohorskej turistiky Ján Cabala na vrchole 
Povaţského Inovca 1042 m na oslavu svojho tisíceho výstupu 
na tento vrchol. 
   Tejto i v turistických kruhoch nevšednej oslavy sa zúčastnilo 

120 turistov z 19 obcí a miest 
trenčianskeho regiónu. Mnohí sa 
pýtali oslávenca či si robil za 
kaţdým výstupom čiarku, keď 
vie, ţe ich bolo 1000. Odpoveď 
veľmi jednoduchá „o kaţdom 
svojom výstupe v horách si 
vediem podrobnú evidenciu. 
Dátum, východisko na túru, časy 
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jednotlivých postupových miest, ich názvy a nadmorskú 
výšku, cieľové miesto a v sumári si značím počet prejdených 
kilo-metrov a prevýšenie celého výs-tupu. Takţe teraz viem, 
ţe do         4. októbra 2009 som prešiel po našich 
a zahraničných horách spolu 47.117km (je to viac ako je 
obvod zemegule na rovníku!) Nastúpal som pritom 1.165.432 
metrov prevýšenia. (čo je 131 krát výška Everestu od hladiny 
mora).“ 
   Zaujímavé je, ţe počas svojej 36 ročnej aktívnej turistiky, 
hlavne vysokohorskej, prešiel mnohé horstvá a vystúpil na 
mnohé štíty a to i tie najvyššie, nielen v domácich, ale 
i v horstvách celej Európy. Napríklad Gerlachovský štít 
2655m – 8 krát, Mont Blanc 4810m – 3 krát. Z toho jeden 
výstup na Mont Blanc bol vysoko hodnotený Spolkom 
vysokohorských turistov Slovenska ako výstup roka. Bol to 
prechod z talianskeho Courmayeru cez vrchol Mont Blancu do 
francúzskeho Les Houches. Na výstupe spolu so svojim 
synom a tromi priateľmi za 29 hodín v kuse, prekonali 3 140 
metrov prevýšenia a 5 ľadovcov s nebezpečnými trhlinami. V 
Alpách má Ján Cabala ešte úspešné výstupy na ďalších 6 
vrcholov nad 4 000 metrov. 
   Iné výstupy, ktoré je ešte hodno spomenúť boli vo vysokých 
Tatrách, napr.: horolezecké klasické výstupy na Voliu veţu 
a Ţabieho koňa, alebo výstupy na 15 hlavných štítov nad 
2 500 m, tzv. Korunu Tatier. V zahraničí to boli, medzi inými, 
výstupy na najvyššie vrcholy jednotlivých pohorí, ktoré sú 
mnohé zároveň i najvyššími vrchmi jednotlivých štátov. 

A teraz trocha rekapitulácie : 
najvyšší vrchol                                pohorie   štát 
Sněţka 1 603m        Krkonoše    Česko  
Moldoveanu 2 443m       Fagaraš     Rumunsko 
Galdhopiggen 2 469m       Jotunheimen  Nórsko 
Triglav 2 864m        Julské Alpy     Slovinsko 

Ján Cabala 
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Mytikas 2 918m        Olymp   Grécko 
Musala 2 925m        Rila      Bulharsko 
Zugspitze 2 963m   Wettersteingebirge     Nemecko 
Grossglockner 2 798m       Hohe Tauren       Rakúsko 
Marmolada 3342m               Dolomity            Španielsko 
Pico de Aneto 3 404m       Pyreneje     Španielsko 
Mulhacén 3 479m               Sierra Nevada    Španielsko 
Pico de Teide 3 918m       Tenerife            Španielsko 
Mont Blanc 4 810m                    Alpy                  Francúzsko-  

Taliansko 
Ešte sa vrátim k tomu tisícemu výstupu. Na otázku či to 

neboli len samoúčelné výstupy pre počet, Ján Cabala odpove-
dal, ţe určite nie, pretoţe kaţdý výstup je v inom čase a inom 
počasí. Z okolitých obcí Selec, Radar, Patrovec je to spolu 
okolo 13km hore na vrchol a dolu a 700m prevýšenia. Takto je 
Inovec dobrým  kopcom na tréning i udrţiavanie si kondície. 

zhováral Jozef Čery 
 
Členovia Streleckého klubu Javorina v Trenčíne budujú 

v nevyuţitom podchode pre chodcov pri bývalom závode 
Merina strelnicu. Trenčín tak bude mať nielen novú športovú 
strelnicu, ale aj menej o jeden chátrajúci podchod. 

Na myšlienku vytvoriť strelnicu v podchode prišli členovia 
Streleckého klubu Javorina. „V okolí Trenčína nie je ţiadna 
strelnica. Hľadali sme vhodné priestory, ktoré by sme mohli 

na tento účel 
vyuţiť. Na 

základe 
hodnotenia 

balistika, ktorý 
potvrdil, ţe 
priestory sú 
vhodné, sme 
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mesto poţiadali o pre-nájom,“ povedal Jaroslav Vidan zo 
Streleckého klubu Javo-rina. Nevyuţívaný podchod pre 
chodcov na Štefánikovej ulici dalo mesto Trenčín streleckému 
klubu do prenájmu, aby tu prevádzkovali športovú strelnicu, 
potvrdila Martina Dušová z mestského úradu. Ako dodala, 
stavebný úrad v Trenčíne po-volil iba stavebné úpravy 
podchodu, pretoţe na prevádzko-vanie strelnice je potrebné 
povolenie podľa zákona o strelných zbraniach a strelive, ktoré 
vydáva policajný útvar.  Prevádz-kovateľ strelnice musí tieţ 
zabez-pečiť, aby neboli prekročené limit-né hodnoty hluku 
a ďalšie povin-nosti  stanovené zákonom. 

Podľa Jarosla-va Vidana tento priestor dlhé roky nikto 
nevyuţí-val, bol uzavretý. S prestavbou sa začalo v januári 
2009. Priestor bolo treba najskôr vyčistiť od odpadkov, ale aj 
ľud-ských exkrementov. Chátrajúci podchod totiţ často 
vyuţívali bezdomovci. Zamuroval sa vchod, osadili sa po 
oboch stranách dvere, aby sa zabránilo vstupu cudzím 
osobám. Následne sa bude pokračovať v rekonštrukcii 
vnútorných priestorov. Podľa pôvodných plánov chceli 
strelnicu otvoriť na Vianoce, pre náročnosť prác sa však 
termín pravdepodobne posunie na jar budúceho roku. 
Prestavba sa financuje prevaţne z vlastných zdrojov. Členovia 
streleckého klubu sa inšpirovali zo susedného Česka. 
Podstatné je, ţe odborník z oblasti balistiky potvrdil, ţe 
neexistuje ţiadna hrozba ani nebez-pečenstvo pre okolie. 
Strelnica sa bude vyuţívať najmä v noč-ných hodinách. 
Priestor nevyţaduje špeciálne odhlučnenie, stačia dvoje dvere. 
Jedinou podmienkou je vybudovanie klimatizácie. 

Nová strelnica bude po otvorení slúţiť najmä členom 
Streleckého klubu Javorina a ďalších streleckých klubov. Do 
budúcna uvaţujú aj o vyuţití pre širšiu verejnosť. 

www.sme.sk 12.10.2009  
Pomocná evidencia 765/1/09  
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Po  viac ako štvrťstoročí sa vrátila do Trenčína volejbalová 

extraliga. Kedysi v tomto odvetví kraľovala trenčianska Du-
kla, ktorá v bývalom Československu pod vysokou sieťou 
slávila úspech. Dnes je tu situácia trocha iná, keď v Trenčíne 
v najvyššej volejbalovej extralige v sezóne 2009/2010 hrá 
novozriadený omladený klub ATC Trenčín COP.  

V mladom volejbalovom muţstve má tréner Ivan Hia-
dlovský na dvoch diagonálnych hráčov Jakuba Kuchárika 
a Pavla Petroviča, všetko študentov trenčianskeho Športového 
gymnázia, ktoré je Centrom olympijskej prípravy. O príprave 
hovorí tréner „volejbalová extraliga v Trenčíne je pre mňa aj 
chlapcov, študentov tunajšieho športového gymnázia veľmi 
zaväzujúca. S touto  myšlienkou ţijeme všetci od začiatku 
súťaţe. Takto to vnímame spoločne s mojim kolegom asis-
tentom Jozefom Sochom. Hráčov motivujeme, aby sme 
prinášali divákom, našim priaznivcom v hľadisku radosť 
z predvedených výkonov nielen doma, ale aj na súperových 
palubovkách. Súčasný káder ATC Trenčín COP tvorili hráči: 
Šimon Kováčik, Marek Mrázik, Peter Mlynarčík, Róbert 
Demčák (blokári), Filip Palgut, Samuel Podstupka (nahrá-
vači), Milan Lízala, Peter Turlík, Filip Zapala (smečiari), 
Jakub Kucharík, Pavol Petrovič, Tomáš Halanda (diagonálni 
hráči), Tibor Tokár a Michal Hovorka (liberovia). Predpokladá 
sa, ţe vo volejbalovej celoštátnej súťaţi zotrváme aj v sezóne 
2010/2011. Hráčom veríme, tvoria perspektívny, mladý 
ambiciózny volejbalový káder. Urobíme všetko preto, aby sme 
sa zachránili. Ťaţké je hodnotiť dlhodobú výkonnosť jed-
notlivých zápasov. Ak by som mal analyzovať uplynulé tri 
kolá, ani raz sme nehrali v kompletnej zostave. V dvoch 
prípadoch sme prehrali. Vzhľadom na to, ţe máme pomerne 
úzky a mladý  káder, som presvedčený, ţe sa skonsolidujeme 
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a zohráme také zápasy, ţe pri záverečnom  účtovaní nás 
oprávnia zotrvať v najvyššej volejbalovej súťaţi. 

My máme volejbalové talenty „posťahované“ z celého Slo-
venska. Sú to sedemnásť aţ osemnásťroční hráči, prevaţne 
študenti, ktorí konkurujú 26 aţ 30 ročným volejbalovým 
profesionálom. práve týmto to majú na palubovke náročnejšie.  

www.sme.sk 02.11.2009 
Pomocná evidencia 825/1/09  

 
Pod záštitou trenčianskeho primátora Branislava Cellera sa 

počas uplynulého víkendu  v dňoch 31. októbra aţ 1. novem-
bra 2009 uskutočnili plavecké preteky Maritim cup a  Pohár 
primátora, ktoré zorganizoval Trenčiansky plavecký oddiel. 
Za medzinárodnej účasti plavcov z Čiech a domácej špičky si 
plavci zmerali sily v ţiackych, juniorských aj seniorských 
kategóriách. Viac ako 260 športovcov z 29 oddielov súperilo 
v dvadsiatich siedmich disciplínach. Plavcom sa podarilo na 
pretekoch prekonať aj štyri slovenské juniorské rekordy  Mi-
lan Medo z Topolčian v disciplíne 100 metrov voľný spôsob, 
Martin Fakla /VIB/ 200 metrov znak, Karin Tomečková z 
Čadce v disciplíne na 200 metrov znak, Dominika Gloz-
meková zo Štuttgartu v disciplíne na 200 metrov prsia a jeden 
seniorský rekord Dominiky Glozmekovej zo Štuttgartu v dis-
ciplíne na 200 metrov prsia. 

Medzi zúčastnenými sa nestratili ani plavci Trenčianskeho 
plaveckého oddielu, keď Jakub Kubala získal 3. miesto 
v disciplíne 100 metrov znak a Andrej Baniar  3. miesto 
v disciplíne 200 metrov znak. 

Pohár primátora si vybojovala Mária Košíková z 
Topoľčian a Cenu Maritim cup získal Roman Kučík z 
Dukly Banská Bystrica. 

Vlastné poznámky 
 



 608 

Karatisti z Karate klubu Európa Trenčín sa zúčastnili v 
dňoch 7. a 8. novembra 2009 na dvoch medzinárodných tur-
najoch. Dňa 7. novembra 2009 sa uskutočnil turnaj v Chorvát-

skom meste Poreč, na 
Istrii za účasti viac 
ako 600 pretekárov 
z 12 krajín Európy. 
V kategórii kata si na-
še pretekárky odniesli 
hneď štyri medaile 
a to v kategórii kata 
juniorky sa na prvom 
mieste umiestnila In-
grid Suchánková a na 

treťom mieste Romana Havierová. V kategórii kata seniorky 
sa zopakoval úspech a to na prvom mieste sa umiestnila 
Ingrid Suchánková a na treťom mieste Romana Havierová. 
Na druhý deň na medzinárodnom turnaji 31. ročníka Balaton 
karate Cup v meste Siofók, na ktorom prvé miesto získala 
Ingrid Suchánková v kategórii kata juniorky a na druhom 
mieste Romana Havierová v kata juniorky.  

Vlastné poznámky 
 
Trojdňový „jesenný“ maratón filmov a bohatých sprievod-

ných podujatí  4. ročníka s názvom HoryZonty, ktorý sa us-
kutočnil v  dňoch 12. - 14. novembra  2009. V úvodný deň 
festivalu prítomných hostí a návštevníkov pozdravil člen 
organizačného štábu Jaroslav Dutka a predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. 
Ten vo svojom príhovore povedal, ţe „na festivale neide 
o premietanie filmov, ale moţnosť podeliť sa so záţitkami 
a postrehmi tých, ktorí nafilmované dobrodruţstvo preţili. 
Oceňujem mimoriadne priateľské prostredie, ktoré umoţňuje 
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kaţdému rozptýliť zlé myšlienky a správne ho naladiť do 
budúcna.“ 

Prvý festivalovým hosťom bol vo štvrtok 12. novembra 
2009 Peter Hámor, ktorý ako jediný Slovák vystúpil na se-

dem najvyšších vrcholov 
všetkých kontinentov 
a jeho ďalším prvenstvom 
bolo zdolanie siedmych 
osemtisícových vrcholov. 
O tom či má v pláne 
zdolať všetkých štrnásť, 
ale aj o ostatných svojich 
aktivitách porozprával po-

čas piatkového festivalového dňa.  
Medzi ďalších hostí patril Čech Robin Kaleta, ktorý sa 

pravidelne umiestňuje na popredných priečkach svetových 
súťaţiach freeridingu a base jumpingu, ako aj jaskyniar 
a fotograf Marek Audy. 
Jeho rozprávanie a autor-
ská výstava budú zame-
rané na osemročné pôso-
benie a objavovanie pod-
zemia stolových hôr ve-
nezuelskej guyánskej vy-
sočiny. 

Poslednými zaujíma-
vými ľuďmi festivalu boli alpinisti manţelia Andrej a Tanja 
Grmovšekovci zo Slovinska, ktorí patria medzi špičku sve-
tového horolezectva. Andrej počas dvadsaťročnej kariéry ma 
za sebou nalezených stovky metrov takmer všade vo svete. Je 
drţiteľom ceny pre najlepšieho slovinského alpinistu za rok 
2005 a 2008. Grmovšekovci preferujú najmä lezenie vo 
vysokých stenách a horách. Absolvovali uţ mnoho horo-

zľava – Peter Hamor, MUDr. Pavol Sedláček, Jaroslav Dutka 
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lezeckých expedícii a výprav v Pakistane, Himalájach, Indi, 
Číne, Argentíne, Peru, Mexiku, Amerike. Slovinská dvojica 
okrem lezenia holduje aj bicyklovaniu, turistike a vodným 
športom. F 

Fotovýstavu s názvom Mountain Long Drink predstavil 
horolezec Martin Heuger, ktorou mapoval svoje najdôle-
ţitejšie lezecké miľníky.  

Hlavným programom festivalu bolo 26 filmov z vodáckeho 
sveta, horolezectva, cyklistiky, lyţovania a ostatných outdoo-
rových športov večer a dopoludnia v troch samostatných blo-
koch pre školskú mládeţ. Neboli to však filmy iba od 
profesionálnych tvorcov, ale i od amatérskych filmárov. Desať 
súťaţných filmov hodnotila odborná porota Igor Koller, 
Ľuboslava Sedláková a Pavol Barabáš, ktorá určila toto 
poradie : 
1. miesto získal film „Adrenalín bez bariér“ od Martina 

Kučmína, ktorý zaujal spracovaním témy handicapovaných 
občanov so záujmom o športovanie; 

2. miesto získal film „Všade dobre, doma najlepšie“  od Pavla 
Chrenčíka; 

3. miesto získal film „Poznám také miesta“ od Rastislava Do-
brovodského, ktorý osobným vyznaním autora k prírode 
ukáţkou prírody Tichej doliny vo Vysokých Tatrách.  
V diváckej ankete o najlepší neprofesionálny film najviac 

zabodoval snímok „Uganda – Biely Níl“ v réţii Petra Jeţa 
z Trenčína. 

Okrem toho súčasťou festivalu bola súťaţ fotografistov, na 
ktorej sa autori prezentovali so 124 fotografiami z miest, ktoré 
počas svojich ciest navštívili. Všetky zaslané súťaţné foto-
grafie boli vystavené v priestoroch konania festivalu v dome 
armády. O najlepších rozhodla odborná porota, ktorej 
predsedal Ing. Čestmír Harníček takto : 
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- Hlavnú cenu Grand Prix získala fotografia Slávky Jan-
kovskej pod názvom „Zametanie pred vlastným tieňom“; 

- Čestnú cenu získala fotografia Eda Homolu fotografia pod 
názvom „Dvaja“; 

- v kategórii „Športy v prírode“ určila porota toto poradie : 
1. Edo Homola – „Hrana“, 
2. Michaela Dutková – Trenčianska vlna, 
3. Pavol Chrenčík – Rozširovanie trialu pravidelným jazde-

ním. 
- v kategórii „“Ľudia a svet okolo nás“ 

1. Lucia Sekerková – „Punk´s not deat 2“ 
2. Michal Licvár – „Záblesky mladosti“ 
3. Boris Záhumenský – „Uvoľnenie“ 
 

- v kategórii „Krajina a príroda“ 
1. Milan Makiš – „Tam kde končia Alpy“ 
2. Juraj Navrátil – „V hmle“ 
3. Matej Holba – „Stanové mesto“ 

Ceny odovzdávala 
riaditeľky organizač-
ného štábu Mgr. Má-
ria Dutková. 

Novinkou počas 
festivalového progra-
mu bol slack-line, kto-
rý sa uskutočnil na 
Mierovom námestí pri 
Artkine Metro. V pre-

klade to znamenalo chôdzu po lane, ktoré je natiahnuté v bez-
pečnej výške a zaistené prípadným mäkkým dopadom na zem. 
Podujatie určené pre všetky vekové kategórie, pre slac-
klinových začiatočníkov i pokročilých, pre veľkých a malých 
vyskúšalo šesťdesiat ľudí.  

Edo Homola preberá ocenenie od riaditeľky festivalu Mgr. Márie Dutkovej 
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Po vlaňajších do-
brých skúsenostiach or-
ganizátori zaradili sú-
ťaţ Nosičov sen, spo-
číva vo vynesení suda 
piva, na pravých nosič-
ských krosnách po 
Farských schodoch na 
Mierovom námestí. Pre 

muţov bola výhra obsah suda, koľko má súťaţný náklad a ten 
váţil 30 kilogramov. Ţeny vynášali menší sudok s hmot-
nosťou 25 kilogramov a deti vynášali krabicové dţúsy. 
Víťazmi sa stali :  
1. v kategórii muţov Pavol Svrček, ktorý zvíťazil časom 50 

sekúnd, 
2. v kategórii ţien Tereza Jánska, ktorá zvíťazila časom 1:02 

min. 
3. v kategórii detí Miloš Jambor, časom 32 sekúnd. 
Raritou tohoročnej súťaţe bol 76 ročný ujo, ktorý hravo 
krošnu vyniesol.  

Organizátori po prvý 
raz zaradili pre špor-
tom naladených ľudí 
sprievodné podujatie 
Beh trenčianskou 
Brezinou, ktorej trať 
4,4 km dlhá viedla 
z priestoru bývalého 
letného kina cez lesné 
cestičky na Brezine okolo farského kostola cez Matúšovú 
ulicu do centra mesta. Pretekov sa zúčastnilo 43 pretekárov. 
kategória muţov do 39 rokov : 

1. Peter Sobek, Lysá pod Makytou 

Tento vyše 70 ročný ujo vyniesol sud po hradných schodoch ako malinu 

Beh najmladšej beţeckej generácie 
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2. Vladimír Kudla, Trenčín 
3. Kristian Vavruš, Trenčín 

kategória muţov do 49 rokov : 
1. Ervín Páleník, Trenčín 
2. Ján Kucharík, Trenčín 

kategória muţov do 60 rokov : 
1. Miroslav Kováč, Trenčín 
2. Juraj Haninec, Dubnice 
3. Štefan Kráľ, Dubnica 

kategória muţov nad 60 rokov : 
1. Ferdinand Husár, Trenčín 
2. Dušan Kašička, Trenčín 
 

kategória ţien : 
1. Jitka Hudáková, Trenčín 
2. Veronika Kováčová, Trenčín 

Trenčianske noviny 23.11.2009 
Pomocná evidencia 887/2/09 
Vlastné poznámky  

 
Dňa 13. novembra 2009 sa Ingrid Suchánková pod vede-

ním trénera Branislava Zubričaňáka z Karate klubu Európa 
Trenčín zúčastnila ako reprezentantka Slovenska Majstrov-
stiev sveta kadetov a juniorov v meste Rabat v Marocu. Ingrid 
nastúpila v kategórii kata juniorky v konkurencii 72 prete-
károk zo 72 krajín sveta. Ingrid sa dostala aţ do 4 kola, kde 
tesne pred bránami finále prehrala tesne o jednu zástavku s 
reprezentantkou z USA S. Kakumai. Ingrid sa svojím výko-
nom zaradila medzi najlepšiu osmičku sveta v kategórii kata 
junioriek. 

Vlastné poznámky  
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Skvelým úspechom pre slovenskú 
výpravu sa skončili ne-dávne 
majstrovstvá sveta pre Dagmar 
Kubínsku, keď vo finálovom duely 
porazila francúzsku karatistku 
Luicile Bre-tónovú 7:4. Okrem toho, 
ţe sa táto sympatická mladá dáma 
s veselými očami a širokým 
úsmevom venuje karate, druhým 
rokom študuje na právnickej fakulte 
praţskej Karlovej uni-verzity. Voči 
tým, čo nerešpektujú zákon, tak bude 
vedieť pouţiť okrem pästí aj 
paragrafy. Do Trenčína, ktorý je jej 
domovom, sa pravidelne a rada 

vracia. Bojovému umeniu sa Dada, ako ju volajú priatelia, 
venuje od svojich šiestich rokov. Vtedy sa od susedov 
dozvedela, ţe neďaleko trénuje klub Ekonóm Trenčín. 
„Chcela som tento šport len vyskúšať, no nakoniec sa mi stal 
srdcovým. Začiatky však neboli jedno-duché a neraz som 
rozmýšľala, ţe s tým skončím,“  priznala mladá športovkyňa. 
Dnes je jednou z tých, čo sa môţu pýšiť titulom svetovej 
šampiónky. „V konkurencii, aká sa v Maroku zišla, som na 
začiatku len ťaţko pomýšľala na nejaký cenný kov. Stáť na 
stupni víťazov -  to bola naozaj neopísa-teľná radosť, ktorá sa 
mi vryla nav-ţdy do pamäti. A keďţe karate ne-patrí k 
olympijským športom, vzác-nejšiu medailu si uţ asi domov 
ne-prinesiem,“ vyznala sa zo svojich pocitov Dada. 

Z majstrovstiev sa vrátila v pon-delok 16. novembra 2009 
navečer a doma ju uţ netrpezlivo očakávala celá rodina. 
K oslavujúcim sa neskôr pripojil aj tréner Miroslav Ďuďák 
z klubu Ekonóm Trenčín. Jeho farbám ostala Dagmar verná aţ 
doposiaľ. „Veľmi by som sa chcela poďakovať najmä mojej 
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rodine a trénerovi, ktorý sa mi venoval v príprave nielen na 
maj-strovstvá sveta, ale počas celej doby, čo sa tomuto športu 
venujem. Bez nich by som sa k úspechom len ťaţko 
dopracovala,“  nešetrila slovami vďaky na adresu svojich 
najbliţších Dada. Po príchode domov si dopriala jednodňový 
relax a hneď sa s chuťou pustila do ďalšieho tréningu. 
Nemenej intenzívne sa bude musieť ponoriť aj do učenia, 
ktoré, ako priznáva, v poslednej dobe trošku zanedbala. Uţ 
teraz sa teší na leto. „Budem tráviť čas so svojimi najbliţšími, 
oprášim kolieskové korčule a vychutnám si sladké chvíle 
ničnerobenia v spoločnosti maminy a sestry na terase mojej 
obľúbenej kaviarne s pohárom ľadovej kávy a neopakova-
teľným výhľadom na Trenčiansky rad,“  tak si plánuje naj-
bliţšie prázdniny. 

Martin Mistrík 
 
Športová hala na Sihoti v Trenčíne dňa 29. novembra 2009 

bola miestom 3. ročníka Festivalu pódiových skladieb s celo-
slovenskou a medzinárodnou účasťou, ktorý organizovala Po-
vaţská sokolská ţupa M. R. Stefánika so sídlom v Trenčíne v 
spolupráci so Slovenskou gymnastickou federáciou. Na festi-
vale sa predstavilo 415 súťaţiacich z 24 klubov, z toho 5 klu-
bov z Českej republiky v 11 kategóriách.  

Po slávnostnom nástupe súťaţiacich, ktorých pozdravila ria-
diteľka súťaţe a starostka Sokola v Trenčianskych Stankov-
ciach Mgr. Ľubica Naďovičová pred očami divákov v sviţ-
nom tempe podľa známych melódií takmer šesť hodín pred-
vádzali súťaţiace klu-

veľmi pekné cvičenie dievčat z Havířova skladbou Fantóm opery 
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by radosť a krásu po-hybu. Rôznorodosť choreografie predvá-
dzaných skladieb udr-ţovala diváka v napä-tí, ktorý oceňoval 
vý-kony súťaţiacich po-tleskom. Je potešiteľ-né, ţe medzi 
súťaţia-cimi klubmi sa nestratili domáce kluby a úspešne 
prezento-vali  Trenčiansky kraj a naše mesto Trenčín cvičenci 
z Jednoty Sokol Trenčín a Gymnastické-ho klubu Pavlo 
Trenčín. Na záver mala slovo odborná porota, ktorá zhodnotila 
všetky vys-túpenia a stanovila pora-die.  

Kluby s najlepšie zvládnutou pohybovou choreografiou 
postúpili do finále, kde ešte raz vystúpili so súťaţnou 
skladbou a z nich bol vyhlásený absolútny víťaz. V tomto roku 
sa stala absolútnym víťazom a drţiteľom pohára tanečná 
skupina Taxis pri Základnej umeleckej škole Sokol Skalica so 
skladbou „Slovenské mamičky“ od autorky Dominiky Mi-
chálkovej. 

Čo povedať na záver. Predovšetkým veľký záujem klubov 
o súťaţ, stúpajúca technická úroveň tanečníkov a zaraďovanie 
do vystúpení čoraz viac náročné choreografie. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianski volejbalisti pripravili pre svojich priaznivcov 

nezabudnuteľné mikulášske prekvapenie. Vo štvrtok 3. de-
cembra 2009 predviedli v mestskej 
športové hale exhibičné vystúpenie, pri 
ktorom im asistovali dve ţivé tigrie 
mláďatá. V extraligovom  muţstve 
ATC Trenčín COP sa uţ dávnejšie 
pohrávali s myšlienkou priblíţiť vo-
lejbal  trenčianskej mládeţi. A tak 
niekoľko dní pred sviatkom svätého 
Mikuláša pripravili volejbalisti pre 
zvedavých divákov zaujímavé pred-
stavenie. Zaplnenému hľadisku  pred-
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viedli mladí trenčianski hráči svoje umenie v modelovanom 
tréningu aj s vyuţitím  špeciálnych tréningových pomôcok. 
Najmenších potešil najmä nový maskot volejbalistov - tiger, 
ktorý zatiaľ nemá meno.  

Na príprave podujatia sa spolu s Centrom olympijskej 
prípravy (COP) podieľal aj hlavný sponzor volejbalu v Tren-
číne. „Chceme dostať do povedomia ľudí, ţe juniori v Tren-
číne hrajú extraligu. Naším prvoradým cieľom je pritiahnuť 
deti k športu, priviesť ich k pohybovej aktivite. Dnešná mlá-
deţ sedí pri počítači a nenaháňa sa za loptou,“  vysvetlil dô-
vody konania mikuláškeho podujatia Jaroslav Útly zo spo-
ločnosti ATC, sponzorujúcej trenčianskych volejbalistov. Za-
pojiť do projektov Slovenskej volejbalovej federácie, čo naj-
viac detí je jedným z cieľov viceprezidenta Slovenskej 
volejbalovej federácie Tomáša Singera, ktorý povedal, „v 
Trenčíne sa začína pracovať s mládeţou od 10 do 14 rokov. 
Veríme, ţe sa nám tu podarí podchytiť volejbal tak, aby sme 
vybudovali nielen fanúšikovskú základňu, ale získali aj adep-
tov do centra olympijskej prípravy, ktoré v meste úspešne 
funguje.  Očakávame,  ţe dnešná vydarená akcia sa prejaví aj 
na záujme o zápasy trenčianskych mladíkov, kde atmosféra 
môţe byť ešte lepšia“.  

Vlastné poznámky 
 
Internetový portál a florbalový veľkoobchod Florbalki SK 

v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a flor-
balovým klubom ŠK 1. FBC Trenčín organizovali 4. ročník 
florbalového turnaja stredoškolákov Trenčianskeho kraja 
Florbalki SK Cup 2009. Turnaj sa uskutočnil v stredu 9. de-
cembra 2009 v Mestskej športovej hale na Sihoti v Trenčíne. 
 Prvý ročník odštartoval uţ v roku 2006. Víťazmi florbalového 
turnaja na území Trenčianskeho kraja sa postupne stali štu-
denti stredných škôl : 
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- rok 2006 Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom 
- rok 2007 Obchodná akadémia Dr. M. Hodţu v Trenčíne  
- rok 2008 Dopravná akadémia Trenčín.  
Do finálového turnaja Florbalki SK Cup 2009 sa v tomto 

roku klasifikovali druţstvá - Obchodná akadémia Dr. M. Ho-
dţu Trenčín, SPŠ Dubnica nad Váhom, Gymnázium Ľ. Štúra, 
Dopravná akadémia z Trenčína, ZSPŠ Nové mesto nad Vá-
hom a SOŠ Dubnica nad Váhom. Účastníci turnaja boli roz-
delení do dvoch základných skupina a prvé dve druţstvá 
z oboch skupín postupovali do semifinále. Po semifinálových 
stretnutiach sa stretli v boji o tretie miesto druţstvo Strednej 
obchodnej školy Dubnica nad Váhom s druţstvom Gymnázia 
Ľ. Štúra Trenčín. Vo finálovom stretnutí si sily zmeral minu-
loročný víťaz druţstvo Dopravnej akadémie Trenčín s Ob-
chodnou akadémiou Dr. M. Hodţu Trenčín. Prvé miesto 
napokon získali študenti Dopravnej akadémie Trenčín, keď 
nad svojím súperom zvíťazili vysoko 9:1, a preto právom 
získali víťazný a putovný pohár Florbalki SK Cup, ktorý 
budú mať počas 12 mesiacov vo svojej vitríne na škole. Naj-
lepším strelcom turnaja bol Branislav Mitucha z Dopravnej 
akadémie Trenčín s 11 gólmi.  

Trenčianske noviny 21.12.2009 
Pomocná evidencia 976/1/09 
 
Na Majstrovstvách Slovenska juniorov dňa 12. decembra 

2009 v karate bodovali pod Tatrami v Poprade aj trenčianski 
športovci. A boli aj úspešní, lebo si priniesli osem medailí, 
z toho tri zlaté zlato vo svojich kategóriách získali Dagmara 
Kubinská, Ingrid Suchánková a Miroslava Kopúňová. Naj-
úspešnejším klubom na majstrovstvách Slovenska kadetov, 
juniorov a starších juniorov v karate za účasti 259 pretekárov z 
54 oddielov v Poprade, sa stal CMK Banská Bystrica s piatimi 
prvenstvami. Štyri tituly si vybojovali mladí karatisti Unionu 
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Košice, trikrát vystúpili na najvyšší stupienok členovia Kachi 
Nitra a Farmexu Nitra. Na národnom šampionáte v Poprade 
triumfovali aj dve medailistky z novembrových majstrovstiev 
sveta juniorov v marockom Rabate - staršia juniorka Dag-
mara Kubinská (Ekonóm Trenčín) v športovom zápase kumi-
te v kategórii do 60 kg (v Maroku bola zlatá) ako aj talen-
tovaná Dorota Balciarová z Nových Zámkov v súbornom 
cvičení kata kadetiek (v Rabate skončila tretia). 
Výsledky trenčianskych karatistov : 
Kategória kadetov a kadetiek : 
kata : 
dievčatá : 2. Monika Chochlíková (Real Trenčín),  
kumite : 
chlapci : 
- kategória do 57 kg : 3. Róbert Lexmann (Real Trenčín)  
 dievčatá :  
-  kategória nad 54 kg : 1. Miroslava Kopúňová (Ekonóm 

Trenčín), 3. Kristína Kosecová (Real Trenčín)  
Kategória juniorov a junioriek 
kata : 
dievčatá : 1. Ingrid Suchánková (Európa Trenčín),  
kumite : 
chlapci :  
- kategória do 61 kg : 3. Daniel Kopúň (Ekonóm Trenčín)  
dievčatá : 
- kategória do 53 kg : 2. Ingrid Suchánková (Európa 

Trenčín), 
Kategória starších juniorov a junioriek 
kumite : 
dievčatá : 
- kategória do 60 kg : 1. Dagmara Kubinská (Ekonóm 

Trenčín). 
www.sme.sk 13. 12. 2009  
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Pomocná evidencia 950/1/09  
 
Medzi prvé extraligové hokejové kluby s medicínskym prís-

trojom defibrilátorom patrí trenčianska Dukla. Stalo sa tak          
16. decembra 2009, keď si ho ako darček pod stromček kúpil 
hokejový klub Dukla Trenčín. Tento dôleţitý, moderný prís-
troj defibrilátor vie analyzovať a priebeţne kontrolovať čin-
nosť srdca. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva a ge-
nerálneho manaţéra Dukly Trenčín Eduarda Hartmanna 
prístroj kúpil klub na základe dohovoru s Pro Hokejom Slo-
venska. „Počas extraligových hokejových zápasov je vţdy 
dôleţité mať k okamţitému pouţitiu defibrilátor pri ţivote 
ohrozujúcej poruche srdcového rytmu, fibrácii srdcových 
komôr hokejistu,“ povedal Eduard Hartmann. Okrem iné-
ho vyhlásil, ţe defibrilátor bol zakúpený z rozpočtu klubu. 
Jeho cena bola 2.324 eur. S defibrilátorom môţe okrem lekára 
pracovať aj vyškolená osoba ako tréner, masér a pod. 

www.sme.sk 21.12.2009 
 
Trenčianski skejbordisti a bajkeri dostali od Mesta Trenčín 

nový priestor v lokalite Trenčianskych Biskupíc vo výpoţičke 
na dobu neurčitú. O podmienkach výpoţičky rozhodli poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na mimoriadnom zasad-
nutí dňa 24. novembra 2009 uznesením č. 526 s platnosťou od 

1. decembra 2009. 
O pôvodný priestor 

na nefunkčných betó-
nových kurtoch v lo-
kalite Ostrova prišli 
skatbordisti koncom 
roka 2008, keď ich 
vlastník nepristúpil na 
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predĺţenie zmluvy s mestom Trenčín.  
Ako povedal Dušan Kováč z občianskeho zdruţenie Bike 

Trial team Trenčín, „do skatparku na Ostrove chodilo veľa 
detí. Mali tam U-rampu, zostavu funboxov, jeden veľký blok 
prekáţok s nábehmi, kde sa mohli dostatočne realizovať. Bola 
by veľká škoda, keby sa tieto prenosné za riadenia ďalej 
nevyuţívali. Nejde o to, kde tento park bude, ale aby bol 
deťom prístupný.“ 

Nepredĺţením nájmu pôvodných priestorov mesto Trenčín 
začalo hľadať náhradné riešenie, teda kam skejtpark pres-
ťahovať. Jednou z moţností bolo vybudovanie novej spev-
nenej plochy na pozemku vedľa tenisových kurtov. Napokon 
však mesto uprednostnilo presun skejtparku na asfaltové 
plochy do zrekonštruovaného športového areálu pri Základnej 
škole Trenčín, Novomeského ulica. Tento priestor aj vyuţívali 
v sezóne roku 2009.  

Od 1. decembra 2009 bude občianske zdruţenie Bike Triel 
team Trenčín vyuţívať pre športové vyţitie skejtbordistov 
areál nachádzajúci sa na kriţovatke Biskupickej a Karpatskej 
ulice, ktoré má rozlohu takmer 1000 m2.  

Vlastné poznámky 
 
Zimné plavecké majstrovstvá Slovenska v krátkom bazéne 

v Trenčíne, ktoré vyvrcholili v nedeľu 20. decembra 2009, 
priniesol štyri nové národné seniorské rekordy v individuál-
nych disciplínach :  
- prvý z nich sa postaral troj-

násobný bronzový medai-
lista z majstrovstiev Európy 
Ľuboš Kriţko, ktorý vyplá-
val v disciplíne na 50 m 
voľný spôsob v rozplavbe 
22,09 s., čím o 19 stotín s-
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ekundy  poslal do histórie vlastné maximum 22,28 s. zo 16. 
novembra 2008.  

- V disciplíne na 400 m voľný spôsob ďalší rekord vyplával 
Richard Varga z klubu J&T Bratislava časom 3:52,62 min 
a po 19 rokoch prekonal čas 3:53,05 Andreja Fabišíka o 43 
stotín.  

- Zuzana Mimovičová (ŠKP Košice) si na prsiarskej stovke 
odniesla titul za 1:10,50, čím presne o 4 desatiny zlepšila 
výkon 1:10,90 Natálie Kodajovej ešte zo sezóny 2000. 

- V rozplavbe čas okrúhlych 28,00 sekúnd Kataríny Milly 
(J&T Bratislava) na 50 m znak znamenalo prekonanie re-
kordného času 28,08 Martiny Moravcovej z roku 2003 o 
osem stotiniek. 

- V štafetách sa postarali o rekordné zápisy muţi ŠK Topvar 
Topoľčany na 4 x 50 m polohové preteky a ţeny J&T 
Bratislava na 4 x 50 m voľný spôsob i polohové preteky a 
„účelovo“ proti stopkám aj na 4 x 100 m polohové preteky. 
Vlastné poznámky 
 
Druţstvo siedmej hokejovej triedy Dukly Trenčín sa zú-

častnilo v dňoch 27. aţ 29. decembra 2009 3. ročníka Via-
nočného turnaja 2009 v Krnove za účasti desiatich klubových 
druţstiev, ktoré boli zaradené do dvoch vyraďovacích skupín. 
V skupine A hrali ţiaci hokejových klubov z českého Krnova, 
poľských Sosnowieca a Jastrzebie, Hoby Bratislava a Dukly 
Trenčín. V skupine B štartovali hokejové kluby z Vítkovíc, 

Liberca, Ţiliny, 
Prešova a Janowa. 

Do Krnova tren-
čianski hokejisti 
cestovali síce s od-
hodlaním vyhrávať, 
ale spočiatku mali 
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určitú obavu zo súperov. Po dvoch dňoch hokejového turnaja 
sa vízia hrať finálový zápas na-plnila. Vo vyraďo-vacej 
skupine im najviac postup sťaţilo druţstvo Hoby Bratislava, 
nad ktorým zvíťazili 2:0 a druţstvo poľského Jastrzebie, nad 
ktorým zví-ťazili 4:3. Muţstvo počas celého turnaja hralo 
takticky a sú-drţne. Z predpokladaného slovenského finále 
medzi Duklou Trenčín a HK Prešov sa nakoniec konalo 
československé derby medzi Duklou Trenčín a HK Liberec.  

Mimoriadne „nabudenie“ celého muţstva mladým trénerom 
Marekom Fraňom pred rozhodujúcim zápasom, jedinečná 
atmosféra, ktorú vytvorili rodičia mladých hráčov Dukly Tren-
čín skandovaním spevom a povzbudzovaním boli hybným mo-
mentom chlapcov z Trenčína. V tomto zápase vyhrali vysoko 
8:2. Základom úspechu a vyhraného zápasu boli premyslené 
útoky, logické prihrávky, tvrdé strely našej obrany či dôsledné 
doráţky. Všetci hráči odviedli dobrý výkon, ocenenie si 
zaslúţia Adam Haščič za osem strelených gólov, Richard 
Lukoťka, ktorý vo finálovom zápase s Libercom dosiahol 
„hetrik“ a kapitán Andrej Hatala, ktorého vyhlásili na via-
nočnom turnaji za najlepšieho obrancu. 

www.sme.sk 06.01.2010 
 
Atletický oddiel patrí počtom ţiakov Športového gymnázia 

v Trenčíne medzi najväčšie. Mladí atléti štartovali v roku 2009 
na viacerých domácich šampionátoch i zahraničných prete-
koch. S akými výsledkami ?  

Ťaţiskom aktivity 
atlétov v minulom roku 
bola účasť na pretekoch 
organizovaných Slo-
venským atletickým 
zväzom. Okrem toho sa 
zúčastňovali aj prete-

vľavo Monika Weigertová 
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koch organizovaných Školskou asociáciou športu na školách 
a rôznych druţobných akcií. V roku 2009 mal atletický oddiel 
Športového gymnázia registrovaných 123 pretekárov a svojou  
výkonnosťou sa zaradil medzi desať najlepších slovenských 
atletických oddielov. 

Vrcholom zimnej časti sezóny boli halové Majstrovstvá 
Slovenskej republiky všetkých vekových kategórii 8. februára 
2009, na ktorých  získali pretekári Športového gymnázia päť 
medailí. Dva tituly získala Monika Weigertová a to v dis-
ciplíne beh na 60 metrov a beh 60 metrov prekáţky. Súčasne 
bola členkou štafety na 4x200 metrov, kde získala striebornú 
medailu. Ďalšími členkami striebornej štafety boli Alchusová, 
Rafajová a Mišíková, ktorá k striebru za štafetu pridala aj 
striebro v behu na 200 metrov. Bronzovú medailu vybojoval 
vo vrhu guľou Martin Guzlej. 

Z celoštátneho šampionátu dospelých a juniorov, ktoré sa 
konali v polovici februára 2009 priniesli desať medailí. Jediný 
titul vybojovala Viktória Kotoučková v behu na 800 metrov 
v kategórii junioriek. K zlatej medaile táto juniorka pridala 
ešte striebornú medailu v behu na 1500 metrov. Dve druhé 
miesta v juniorskej kategórii  vybojovala aj Veronika Šteflí-
ková a to v disciplínach 60 metrov cez prekáţky a v skoku do 
výšky. Ďalšie striebro v juniorskej kategórii pridali Monika 
Mišíková v behu na 200 metrov, Filip Chrenko na 60 metrov 
cez prekáţky, Matúš Olej vo vrhu guľou a Monika Weiger-
tová v skoku do diaľky, ktorá získala a j bronz v behu na 60 
metrov. Viliam Papšo si zabezpečil tretie miesto v behu na 60 
metrov prekáţky muţov. 

Posledný februárový víkend sa konali Majstrovstvá Sloven-
skej republiky ţiakov a šampionát vo viacboji všetkých veko-
vých kategórii. Ţiacky titul získal Ernest Filip vo vrhu guľou 
a Monika Weigertová získala titul v päťboji dorasteniek 
a Veronika Šteflíková bronz v päťboji junioriek. 
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Na letnú sezónu sa časť atlétov pripravovala uţ tradične tri 
týţdne v Španielsku. Sezóna začala počas posledného aprí-
lového víkendu súťaţami druţstiev všetkých vekových kate-
górii. Športovci sa zúčastnili všetkých súťaţí druţstiev so 
striedavými úspechmi. V súťaţi druţstiev mladších ţiakov sa 
v 5. kolách stretávajú druţstvá iba na úrovni bývalého zápa-
doslovenského kraja, kde mladší ţiaci obsadili siedme a mlad-
šie ţiačky šieste miesto. 

Druţstvá staršieho ţiactva a dorastu súťaţili štyri kolá 
v rámci kraja a snaţili sa o postup na majstrovstvá Slovenska 
druţstiev, čo sa im nepodarilo. Na slovenský šampionát sa 
prebojovali ale druţstvá dorastu. Chlapci i dievčatá skončili 
medzi ôsmimi najlepšími druţstvami na posledných miestach. 

Na Majstrovstvách Slovenska dorastencov v druhej polovici 
júna v Nových Zámkoch, tituly pre oddiel vybojovali  Jakub 
Duras v hode oštepom, Patrik Matuščin v behu na 300 me-
trov prekáţky, Monika Mišíková v behu na 400 metrov a 
Monika Weigertová v sedemboji. Jedinú striebornú medailu 
získal  Matúš Gašpar v behu na 300 metrov cez prekáţky. 
Bronzové medaily získali Naďa Alchusová v behu na 400 
metrov, Matuš Gašpar v behu na 110 metrov prekáţky, 
Martin Guzlej  vo vrhu guľou, Patrik Matuščin v behu na 
400 metrov a Nikola Kriţanová  v hode diskom. 

Celková bilancia dorastencov bola štyri zlaté, jedna strie-
borná a päť bronzových medailí. Na šampionáte dospelých 
v Dubnici nad Váhom štartovala štafeta 4x400 metrov, ktorá 
v zloţení Alchusová, Mišíková, Ragalyová, Kotoučková 
získala striebro. Bronz získala Viktória Kotoučková  v behu 
na 800 metrov. 

Na Majstrovstvách Slovenska juniorov cez prvý júlový 
víkend v Nitre získali tituly Monika Mišíková  v behu na 400 
metrov a Matúš Olej vo vrhu guľou. Striebro pridala Ve-
ronika Šteflíková v behu na 100 metrov prekáţky a k tomu aj 
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bronz v skoku do výšky. Tretie miesta vybojovali Martin 
Guzlej vo vrhu guľou, Róbert Jordán  v hode diskom a Ma-
túš Olej v hode oštepom. Na tradičnom medzištátnom stret-
nutí dorastu do 17 rokov Slovensko – Česko – Maďarsko 
reprezentovali školu i Slovensko Monika Mišíková, Monika 
Weigertová, Jakub Duras, Matúš Gašpar, Martin Guzlej  a Pa-
trik Matuščin. 

Monika Mišíková a Monika Weigertová sa zúčastnili dvoch 
najvýznamnejších akcii vlaňajšieho roka a to  svetového 
šampionátu do 17 rokov, ktoré sa konali v talianskom meste 
Bressannone a festivalu olympijských nádejí EYOF vo fín-
skom Turku.  

Na majstrovstvách Európy do 22 rokov v litovskom Kau-
nase štartoval junior Viliam Papšo a v behu na 110 metrov 
prekáţky obsadil pätnáste miesto. 

www.sme.sk 04.01.2010 
 

     Na tradičnom vianočnom stolnotenisovom turnaji, ktorý 
usporiadal TJ Keraming Kubran Trenčín v Základnej škole 
Trenčín, Kubranská ul. dňa 26. decembra 2009 pretekali všet-
ky vekové kategórie amatérskych športovcov. Tento ročník 
turnaja bol výnimočný nielen rekordným počtom takmer šty-

ridsať účastníkov, ale 
aj čo do výkonov 
jednotlivých hráčov. 
Tí sa snaţili veľkou 
bojovnosťou získať 
najlepšie umiestne-
nie. Turnaj za zele-
nými stolmi bol 
neoficiálnymi maj-
strovstvami trenčian-
skeho stolnoteniso-
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vého klubu TJ Keraming Kubran. 
Súťaţiaci boli zadelení do ôsmich skupín, z ktorých z kaţ-

dej do elitnej šesťnásťčlennej skupiny postupovali prví dvaja. 
V tejto skupine si najlepšie počínal predviedol Róbert Ko-
morovský, ktorý sa stal víťazom uţ tretíkrát po sebe a pu-
tovný pohár si tak odniesol natrvalo. Na druhom mieste sa 
umiestnil Marek Dobiáš tretiu priečku obsadil Branislav 
Bohuš. 

Organizátori turnaji mysleli aj na porazených zo základných 
skupín, keď boli vyţrebovaní do pavúka a hrali systémom na 
dve prehry. Z nich na prvom mieste sa umiestnil Vladimír 
Starosta. Na druhom mieste sa skončil 77 ročný Alojz Novák 
a na treťom mieste skončil Zdeněk Vyhnalík. Z najmladších 
účastníkov si najlepšie počínal Anton Paluš a z najstarších 
Tibor Dobiaš. Najmladšou účastníčkou bola deväťročná Mo-
nika Marouseková  a najstarším 87 ročný Vincent „Dodo“ 
Gondţúr. 

ww.sme.sk 06.01.2010 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 
Stalo sa uţ tradíciou, ţe najvyšší predstaviteľ Mesta Trenčín 

v prvých dňoch nového roka prichádza do miestnej nemoc-
nice, aby pozdravil prvé narodené dieťa nemocnice v Tren-
číne. Nebolo to inak ani dňa 4. januára 2008, keď krátko 

poobede navštívil 
primátor Mesta 
Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler pô-
rodnícke oddele-
nie Fakultnej ne-
mocnice v Tren-
číne v sprievode 
MUDr. Petra 
Kaščáka, aby bla-

hoţelal pani Dane Laššákovej z Trenčína k narodeniu jej 
dcérky Evky kyticou kvetov a odovzdal pre jej dcérku dar 
Mesta Trenčín zlatú retiazku so znamením kozoroţca. Malá 
Evička tento slávnostný akt nevnímala, pretoţe sladko spala 
po výdatnom obede. A ešte niekoľko základných údajov o no-
vonarodenej Evka Laššákovej : narodila sa o 02,20 h. na nový 
rok, dĺţka 45 cm, váha 2800 g, je prvorodeným dieťaťom ro-
dičov Dany a Dušana Laššákových.  

Počas prvého dňa nového roka 2009 sa narodilo na pô-
rodníckom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne ešte ďal-
ších sedem detí.  

Vlastné poznámky 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne bude mať nové vedenie, 

keď minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Ri-
chard Raši odvolal dňa 7. januára 2009 jej doterajšieho ria-
diteľa MUDr. Martina Chrena z funkcie riaditeľa. Svoje 
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rozhodnutie zdôvodnil tým, ţe Fakultnej nemocnici sa ne-
podarilo vyrovnať s ekonomickými problémami. I napriek tej-
to skutočnosti si ministerstvo zdravotníctva doterajšieho ria-
diteľa MUDr. Martina Chrena ako lekára - odborníka váţi, 
avšak nemocnica potrebuje na poste riaditeľa schopného ma-
naţéra, ktorý dokáţe zefektívniť chod trenčianskej nemocnice. 
Od 8. januára 2009 bol vedením trenčianskej nemocnice po-
verený primár Gynekologicko - pôrodníckej kliniky Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne MUDr. Rudolf Lintner. Po svojom 
vymenovaní do funkcie riaditeľa sa vyjadril, ţe jeho prvé kro-
ky povedú k zastabilizovaniu ekonomiky nemocnice. Fakultná 
nemocnica v Trenčíne je jediné zmluvné zdravotnícke zaria-
denie v Trenčianskom kraji. Z toho vyplýva aj zvýšenie počtu 
pacientov, a preto sa bude snaţiť, aby platby od poisťovne 
navýšené o nových pacientov boli aj vyplatené. V súčasnosti 
má trenčianska nemocnica dlţobu asi desať miliónov eur, pri-
čom poisťovňa jej dlhuje šesť miliónov eur. Nový riaditeľ 
MUDr. Rudolf Litner prehlásil, ţe nie je dôvod, aby pre zlú 
finančnú situáciu hrozilo prepúšťanie zamestnancov nemoc-
nice. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v tejto 
súvislosti poukazuje na to, ţe jednou z jeho priorít je aj v roku 
2009 podporovať skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a 
efektívne hospodárenie zdravotníckych zariadení v jeho pô-
sobnosti. „Plnenie tejto úlohy si vyţaduje, aby v ich vedení 
pôsobili manaţéri, ktorí dokáţu tieto úlohy operatívne uplat-
ňovať v praxi. Fakultná nemocnica v Trenčíne sa napriek úsi-
liu vedenia dlhodobo nevedela vyrovnať s ekonomickými pro-
blémami.“  

Fakultná nemocnica v Trenčíne má 926 postelí na 20 lôţ-
kových oddeleniach. Zároveň eviduje osem pracovísk spoloč-
ných vyšetrovacích a liečebných zloţiek, 16 príjmových am-
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bulancií, 19 samostatných odborných ambulancií ako aj ďalšie 
odborné ambulancie, ktoré sú súčasťou oddelení.  

markiza.sk 07.01.2009 
tasr.sk 07.01.2009 
Pomocná evidencia 16/1/09, 17/1/09 

 
Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied v Koši-

ciach pod vedením RNDr. PaedDr. Márie Novákovej usku-
točnil v mesiaci február 2009 výskum kliešťami prenášaných 
ochorení (lymská borelióza, kliešťová encefalitída, anaplaz-
móza, riketsióza) u poľovníkov a lesných pracovníkov z úze-
mia Slovenska. Toto vyšetrenie spočívalo v odbere krvi (v 
mnoţstve 4 ml) následnými vyšetreniami krvi na prítomnosť 
baktérií a vírusov, ale aj na prítomnosť protilátok proti týmto 
patogénom. Z vyšetrení sa mohla takto vyšetrovaná osoba 
dozvedieť či u neho práve neprebieha spomínaná infekcia, ale 
aj či sa s patogénmi v minulosti nestretol.  

Vlastné poznámky 
 

Dňa 14. februára 2009 na Deň svätého Valentína sa pre 
niektoré deti v Bratislave začal netradične, pretoţe Fond Dr. 
Klaun sa rozhodol im darovať ako valentínsky darček vystú-
penie Dr. Klaunov. Nebolo to celkom obyčajné predstavenie, 
ale uţ 500. predstavenie. Tentokrát boli divákmi budú slucho-
vo postihnuté deti zo špeciálnych Základných škôl inter-
nátnych na Hrdličkovej a Drotárskej ulici a deti s mentálnymi 
postihnutiami z Domova sociálnych sluţieb profesora Matu-
laya v Bratislave. Spolu s nimi na predstavení sa zúčastnili aj 
darcovia a priaznivci Fondu Dr. Klaun. Nad jubilejným pred-
stavením Fondu Dr. Klaun mal veľvyslanec Holandského krá-
ľovstva v Slovenskej republike Rob Swartbol, ktorý sa po-
dujatia aj zúčastnil spolu so  zastupujúcim veľvyslancom USA 
v Slovenskej republike Keithom Eddinsom. Zaujímavé bolo 
konštatovanie, ţe za rok 2008 klauni, bábkoherci z Fondu Dr. 
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Klaun precestovali po 53 špeciálnych základných školách, 
domovoch sociálnych sluţieb, liečební a nemocničných zaria-
dení a odohrali pre deti 155 predstavení. 

Vlastné poznámky 
 

Mesto Trenčín v spolupráci s novým správcom Mestskej 
krytej plavárne IB správcovská s.r.o. poskytuje od januára 
2009 bezplatné plávanie a saunovanie dôchodcom vo veku 
nad 60 rokov v rozsahu dvoch hodín týţdenne a to kaţdú 
stredu od 14.00 do 16.00 h. Túto sluţbu vyuţíva od 70 do 100 
seniorov. Od začiatku roka 2009 plaváreň takto navštívilo 

okolo 400 osôb. Je-
dinou podmienkou 
bezplatného vstupu 
je vek nad 60 rokov 
a občiansky preukaz 
s trvalým pobytom 
v meste Trenčín. 
Podľa primátora 
Ing. Branislava 
Cellera ide o prvé 
kroky na ktorých 

bola iniciátorom Rada starších ako jeho poradný orgán. V naj-
bliţšej budúcnosti ďalšou ponukou pre seniorov bude bez-
platná dvojhodinová návšteva fitnescentra týţdenne na 
druhom poschodí krytej plavárne. V dohľadnom čase pribudne 
ešte bezplatný vstup na  ďalšie športoviská patriace mestu a na 
kultúrne podujatia organizované Mestom Trenčín. Od februára 
2009 plávanie bez úhrady vyuţívať aj občania s ťaţkým 
zdravotným postihnutím spolu so sprievodcom a to počas ho-
dín vyhradených verejnosti.  

Info Trenčín 16.02.2009 
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Začiatkom mesiaca februára 2009 v Trenčianskom okrese 
nezamestnanosť zvýšila o 0,51 %. Túto skutočnosť potvrdila 
riaditeľka odboru sluţieb zamestnanosti Zuzana Vlnová z 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Toto kon-
štatovanie bliţšie priblíţila, ţe počet uchádzačov o zamest-
nanie v evidencii je 2.065, čo je oproti minulému mesiacu 
január 2009 nárast o 295 osôb. Väčšie prepúšťanie zatiaľ 
nahlásili dve spoločnosti a to spoločnosť Trens, ktorá prepustí 
300 zamestnancov začiatkom hromadného prepúšťania 30. 
januára 2009. Spoločnosť má prepúšťanie rozvrhnuté po jed-
notlivých mesiacoch. Koniec hromadného prepúšťania je sta-
novený na 30. septembra. Druhou firmou je Power One 
z Dubnice nad Váhom, ktorá plánuje prepustiť 49 ľudí. Úrad 
práce v Trenčíne do budúcnosti predpokladá ďalšie prepúš-
ťanie, najmä sa jedná o firmy orientované sa na automobilový 
priemysel a firmy, ktoré sú na daný priemysel naviazané. Od 
mesiaca februára 2009 nahlásila likvidáciu spoločnosť Merina, 
ktorá v uplynulom roku oslávila sté výročie svojho zaloţenia. 
Hlavný dôvod prepúšťania je nepriaznivý stav v dôsledku 
finančnej krízy. Momentálne Úrad práce v Trenčíne disponuje 
s 82 voľnými pracovnými miestami od 32 zamestnávateľov, 
čo je oproti minulému roku pokles o dve tretiny.  

Trenčianske noviny 09.02.2009 
 

Dňa 17. februára 2009 
sa uskutočnilo prvé his-
torické stretnutie opatro-
vateliek z mesta Trenčín 
s primátorom Ing. Bra-
nislavom Cellerom, 
ktorý v úvode stretnutia 
konštatoval : „Dovoľte, 
aby som vám poďakoval 
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za prácu, ktorú vykonávate. Pre našich starších občanov býva 
stretnutie s vami často jedným z mála kontaktov s okolitým 
svetom. Zámerom mesta Trenčín je postupne rozširovať sieť 
zariadení, akými sú denné stacionáre, domovy opatrovateľskej 
sluţby, prípadne penzióny pre dôchodcov“. Poslankyňa dlho-
dobo uvoľnená na výkon funkcie Janka Fabová vyjadrila 
presvedčenie, ţe dopyt po terénnej opatrovateľskej sluţbe 
z roka na rok narastá. Adresná pomoc priamo v byte občana je 
vţdy tou lepšou formou starostlivosti. Ľudia nie sú vytŕhaní zo 
svojho prirodzeného prostredia. 

Prácu opatrovateliek zhodnotila zodpovedná za opatrova-
teľskú sluţbu Gabriela Zúbeková : „V Trenčíne zabezpečuje 
terénnu opatrovateľskú sluţbu 82 opatrovateliek (aj niekoľko 
muţov) pre 113 klientov. Jedna opatrovateľka sa stará v prie-
mere o jedného aţ troch ľudí. Väčšinou sú to starší a ťaţko 
zdravotne postihnutí občania. Táto práca je nesmierne nároč-
ná, najmä na psychiku. Pracujeme denne, okrem soboty a ne-
dele. Musíme rešpektovať klientovo súkromie, domáce pros-
tredie, jeho rodinu. Počet opatrovateľov je však z dlhodobého 
hľadiska nepostačujúci. Veď počas necelých prvých dvoch 
mesiacov tohto roku bolo zaevidovaných 14 nových ţiadostí 
od občanov, ktorí jeseň svojho ţivota chcú dôstojne preţiť 
v svojich príbytkoch“. 

V rámci diskusie 
opatrovateľky vzniesli 
na vedenie mesta svo-
je poţiadavky, ako na-
príklad riešenie : 
- preplácania cestov-

ného v mestskej 
hromadnej doprave 
pri presúvaní sa od 
jedného klienta 
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k druhému; 
- pravidelného prideľovanie ochranných pracovných pomô-

cok. 
Na záver stretnutia primátor Ing. Branislav Celler vyjadril 

presvedčenie, ţe stretnutie splnilo svoje poslanie, preto podob-
né podujatia sa budú aj v budúcnosti opakovať. 

Vlastné poznámky 
 
Valentínsku kvapku krvi pripravil aj v tomto roku 2009 

Slovenský Červený kríţ v spolupráci s Národnou transfúznou 
sluţbou Slovenskej republiky a hematologicko-transfúznymi 
oddeleniami nemocníc. Na Strednej odbornej škole zdravot-
níckej v Trenčíne sa zapojilo tento rok 55 darcov. Išlo prevaţ-
ne o študentov z tejto školy, ku ktorým sa pridalo aj niekoľko 
chlapcov a dievčat z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne po-
vedala riaditeľka Strednej odbornej školy zdravotníckej 
v Trenčíne RNDr. Janka Gugová. Súčasne doplnila, ţe 
„študenti – darcovia týmto vysoko ľudským činom tak spojili 
svoje erudované teoretické vedomosti s praxou.“ Boli to štu-
denti z tretieho a štvrtého ročníka. Motiváciou pre nich bolo 
okrem vykonania humánneho činu aj to, ţe na celý deň ich 
uvoľnili z vyučovania, uviedla odborná vyučujúca školy Má-
ria Vargová, ktorá sama išla študentom príkladom a dnes ako 
jedna z prvých darovala vzácnu tekutinu.       

tasr 09.02.2009 
 
Dňa 19. februára 2009 zasadal Rada starších mesta Trenčín 

pod vedením predsedu krajskej organizácie dôchodcov Ing. 
Jozefa Miklóša. V jej programe predkladali jednotliví jej čle-
novia zabezpečenie činnosti podľa jednotlivých úsekov 
aktivity dôchodcov : 
■ pre oblasť kultúry MUDr. Judita Biermanová referovala, 

ţe navrhovala realizovať tieto podujatia :  



 632 

- oslavy 64. výročie oslobodenia mesta Trenčín a oslavy 
65. výročia Slovenského národného povstania pri pamät-
níku umučených v lesoparku Brezina – mesiac apríl, 
august 

- realizovať po-
dujatia pri prí-
leţitosti „Me-
siac október - 
mesiac úcty 
k starším ľu-
ďom“ 

- realizovať di-
vadelné pred-
stavenie Rado-

šincov pre seniorov mesta Trenčín – mesiac máj, de-
cember 

- realizovať druhé stretnutie Trenčanov v Bratislave –me-
siac október, december 

- realizovať stretnutie folklórnych súborov so seniormi na 
podujatí „Náš predvianočný čas“ – mesiac december 

■ pre oblasť školstva Marta Bláhová referovala, ţe navrhuje 
realizovať : 

- Akadémiu tretieho veku 
- Univerzitu tretieho veku pri Trenčianskej univerzite A. 

Dubčeka 
- besedy a prednášky pre seniorov 
- spoluprácu s Detským parlamentom a Študentskou radou 

Mesta Trenčín 
■ pre oblasť sociálnu Ildikó Reznerová referovala o reali-

zácii : 
- budovania penziónu pre seniorov na Sihoti 
- prijatých opatrení vyplývajúcich z „Koncepcie sociálnej 

problematiky na území mesta Trenčín“  
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- nadväzovania spolupráce s Klubmi dôchodcov a ďalšími 
občianskymi zdruţeniami za účelom zvýšenie aktivity 
seniorov  

- podieľať sa na spolupráci pri riešení problému s bezdo-
movcami  

■ v oblasti rozvoja mesta Ing. Stanislav Radimák referoval 
o investičných akciách, ktoré budú pod drobnohľadom dô-
chodcov : 
- výstavba podzemných garáţí pri Dome armády  
- výstavba penziónu pre dôchodcov pri Centre seniorov na 

Sihoti 
- výstavba juhovýchod-

ného obchvatu mesta: 
- výstavba Auparku  
- výstavba polyfunkčného 

domu na Dlhých Ho-
noch a jeho dislokácia  

- postup po vyhodnotení 
súťaţe „rekonštrukcia 
Mierového námestia“ 

- oprava vozoviek a chodníkov 
■ v oblasti mestskej časti Juh Ing. Gustáv Teker referoval, ţe 

v spolupráci s  výborom mestskej časti Juh sa zamerajú : 
- na získanie samostatného priestoru pre pravidelnú komu-

nikáciu s občanmi sídliska Juh  

- pomoc pri práci s komunálnym odpadom 

■ v oblasti mestskej časti Západ Ing. Štefan Sýkorčin refe-
roval, ţe v spolupráci s  výborom mestskej časti Západ sa 
zamerajú na : 

- pomoc pri rekonštrukcii Kultúrneho domu Istebník 
- na opravu chodníkov na Veľkomoravskej ulici 
- na opravu povrchu Zlatoveckej ulice 
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■ v oblasti mestskej časti Sever Ing. Pavol Rácz referoval, ţe 
v spolupráci s  výborom mestskej časti sa zamerajú na : 

- riešenie problémov v mestskej hromadnej doprave 
- postup prác pri výstavbe penziónu pre dôchodcov 

■ v oblasti mestskej časti Stred Štefan Balaj referoval, ţe 
v spolupráci s  výborom mestskej časti sa zamerajú na : 

- postup rekonštrukcie obchodného domu Druţba pre do-
časné umiestnenie Kultúrneho centra Dlhé Hony v týchto 
priestoroch počas budovania nového polyfunkčného do-
mu 

- sledovať postup prác pri výstavbe polyfunkčného domu  
- sledovať postup prác pri výstavbe garáţí pri Dome ar-

mády 
- sledovať postup prác pri rekonštrukcii Mierového ná-

mestia 
- sledovať postup prác pri výstavbe nových investičných 

akcií 
■ Rada starších mimo uvedených úloh v jednotlivých oblas-

tiach  sa zameria : 
- na spoluprácu s útvarmi mestského úradu za účelom prí-

pravy broţúry „Kam s odpadom“ v súčasnom období 
- zapojiť sa do projektu „Pekný Trenčín“ 
- spoluprácu s primátorom Mesta Trenčín 
Vlastné poznámky 

 
Trenčianski seniori privítali medzi sebou dve významné 

osobnosti. V utorok 3. februára 2009 navštívil Centrum senio-
rov na Sihoti bývalý vynikajúci hokejový reprezentant Jozef 
Golonka, aby predstavil svoju knihu a 26. februára 2009 sprí-
jemnila dôchodcom popoludnie slovenská spisovateľka ţijúca 
a podnikajúca v Amerike Kamila Kay Strelková – Kanková.  

Jozef Golonka, prezývaný Ţiletka, ani tentokrát nezaprel 
svoj zmysel pre humor. Počas dvojhodinovej besedy rozos-
mieval všetkých prítomných mnoţstvom veselých záţitkov 
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a odpovedal na zaujímavé otázky. Seniorom pri tejto príle-
ţitosti predstavil aj svoju novú knihu s príznačným názvom 
Rebel s číslom 9. O tom, ţe sa Joţko Golonka cítil na náv-
števe veľmi príjemne, potvrdzujú jeho slová pri rozlúčke so 
seniormi : „Trenčín je krásne mesto s tajomnou  históriou 
a vynikajúcimi športovcami, ktorí reprezentujú našu vlasť 
v celom svete. Teší ma, ţe som mohol na podnet môjho pria-
teľa Milana Gabrhela a primátora Ing. Branislava Cellera  
navštíviť toto mesto a stretnúť s jeho seniormi“.  

Ďalšou zaujímavou osobnosťou, s ktorou seniori besedo-
vali, bola slovenská spisovateľka a americká podnikateľka 
Kamila Kay Strelka - Kanková, ktorá prišla i so svojim 
manţelom. Porozprávala o svojom zaujímavom ţivote a pod-
nikaní v USA, no najmä o veľkej túţbe po domove. Slovenka, 
ktorá pred rokom 1968 pracovala ako redaktorka Českoslo-
venského rozhlasu, odišla po okupácii Sovietskych vojsk 
s manţelom a dcérkou za veľkú mláku. Ţila najskôr v Kanade, 
kde vystriedala niekoľko povolaní. Po deviatich rokoch sa 
presťahovala s rodinou do USA a začala podnikať vo viace-
rých oblastiach. Nikdy však nezabudla na svoju milovanú 
vlasť. Túţbu po domove cítiť aj v jej štyroch vydaných kni-
hách - Letenka do raja, Letenka do sveta, Letenka do 
minulosti a Letenka do Bratislavy. Jej tvorba sa stretla s veľ-
kým záujmom verejnosti. Na ţiadosť kniţníc, škôl a čitateľov 
sa Kamila rozbehla po Slovensku, aby porozprávala o ţivote 
Slovenky v cudzine a mnoţstve prekáţok, ktoré musela na 
ceste k úspechu zdolávať. Ako členka Top centra podnika-
teliek na Slovensku napísala svoju piatu kniţku Letenka za 
Hviezdami o slovenských úspešných ţenách a podnikateľ-
kách. Svoje knihy nahrala aj pre nevidiacich. Na záver 
stretnutia s Kamilou Kankovu nechýbala autogramiáda. 

www.trencin.sk 04.03.2009 
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Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa – štatu-
tárneho orgánu Fakultnej nemocnice v Trenčíne sa uskutočnilo 
dňa 30. marca 2009. Výberového konania sa zúčastnili traja 
uchádzači, ktorí sa do predmetného výberového konania pri-
hlásili a zároveň splnili predpoklady a poţiadavky vyhlaso-
vateľa. Výberová komisia po zhodnotení výsledkov výbero-
vého konania určila nasledovné poradie uchádzačov : 

- MUDr. Rudolf Litner – 310 bodov 
- MUDr. Jaroslav Vidan – 252 bodov 
- MUDr. Ahmad Gharaibeh, MPH – 110 bodov.  
Na základe vyššie uvedeného výberová komisia odporučila 

ustanoviť do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu predmet-
ného zdravotníckeho zariadenia MUDr. Rudolfa Lintnera, 
ktorý sa umiestnil s najvyšším počtom bodov.. 

Ministerstvo zdravotníctva SR 31.03.2009 
 
Dňa 26. marca 2009 stretnutím popredných funkcionárov 

a aktívnych členov Slovenského Červeného kríţa v obradnej 
miestnosti Mestského úradu v Trenčíne vyvrcholili okresného 

oslavy 90. výročia vzni-
ku Československého 
Červeného kríţa. V je-
ho úvode moderátorka 
podujatia Bc. Viera 
Štefulová konštatovala, 
ţe práve pred 90 rokmi 
dňa 6. februára 1919 
začala sa písať história 
Červeného kríţa. Od 
svojho začiatku pomá-
hala táto dobrovoľná 

organizácia pri riešení rôznych problémov spoločnosti, pri 
organizovaní pomoci zo zahraničia, pri poskytovaní sociálnej 

blahoţelanie primátorovi mesta Nemšová Jánovi Mindárovi 
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pomoci a zbierok pre hladujúcich. Veľkú pozornosť venoval  
zdravotnej výchove obyvateľstva. Po skončení druhej svetovej 
vojny tisíce ľudí začalo vyuţívať Pátraciu sluţbu Červeného 
kríţa, keď hľadali svojich blízkych odvlečených do koncen-
tračných táborov či padlých pri vojnovom konflikte. Svojou 
charitatívnou činnosťou nahrádzala nedostatky štátnej správy. 
Rozdávala šatstvo, zriaďoval sirotince, chudobince, stravova-
cie zariadenia, sanatória, venovala sa aj správe niektorých ne-
mocníc a pomáhal vysťahovalcom. Významnou úlohou bola 
a doposiaľ stále aj je výchova a získavanie bezpríspevkových 
darcov krvi. Za 90 rokov organizácie jej členovia, dobro-
voľníci v zmysle 
siedmich princípov 
– ľudskosť, nes-
trannosť, neutralita, 
nezávislosť, dobro-
voľnosť, jednot-
nosť, univerzálnosť 
spoločnými silami 
pomáhali slabým, 
bezbranným a od-
kázaným, tak ako si 
to ţelal zakladateľ Červeného kríţa Henry Dunant. V ďalšej 
časti príhovoru Bc. Viera Štefulová pripomenula hlavné míľ-
niky histórie Červeného kríţa. Jeho začiatky na území Slo-
venska boli zaznamenané v roku 1881, kedy na našom území 
vyvíjal činnosť Uhorský Červený kríţ. Jeho  najstarším a naj-
aktívnejším spolkom bol spolok v Banskej Štiavnici. Novo-
dobá história Červeného kríţa na území Slovenska sa začala 
písať 6. februára 1919, kedy vznikol Československý. Jeho 
prvou predsedníčkou sa stala dcéra prezidenta vtedajšej prvej 
Československej republiky Dr. Tomáša G. Masaryka – Dr. 
Alica Masaryková. Po roku 1989 Slovenský Červený kríţ bol 

blahoţelanie starostovi obce Chocholná-Velčice Ing. Škriečkovi 
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uznaný vládou Slovenskej republiky dňa 8. decembra 1992. 
Slovenský Červený kríţ sa stal súčasťou medzinárodného 
hnutia Červeného kríţa a Červeného polmesiaca. 

V programe vystúpila s príhovorom predsedníčka Sloven-
ského Červeného kríţa PhDr. Elena Kobzová, ktorá vyjadrila 
radosť, ţe dnes prišla medzi ľudí, ktorí v kaţdom okamţiku 
ţivota preukázali kus ľudskosti a humanity. „Keď si pripo-
míname deväťdesiate výročie vzniku Červeného kríţa na Slo-
vensku, je treba priblíţiť si obdobie za akých podmienok  pri-
šiel Červený kríţ na Slovensko. Uţ od prvých chvíľ zásluhou 

Dr. Alice Masa-
rykovej boli pre 
potreby obyva-
teľstva zaslané 

lieky, šatstvo 
a postavenie 

protiepidemio-
logickej nemoc-
nice v Turzov-
ke v celkovej 
hodnote 215 mi-
liónov Kčs. Jej 

zásluhou vznikol Ústav M. R. Štefánika, ktorý slúţi vzdeláva-
niu zdravotníkov dodnes. V súvislosti s výročím Červeného 
kríţa na Slovensku treba spomenúť ešte britskú občianku Mu-
riel Pagetovú, ktorá viedla misiu Britského Červeného kríţa na 
Slovensko v roku 1927, kedy vypukol na Kysuciach škvrnitý 
týfus, zachraňujúca našich občanov. Má zásluhu na vybudo-
vaní Detského domova v Modre, rekondičného tábora v Koši-
ciach a niekoľkých stravovacích zariadení.“ Zároveň uviedla, 
ţe práca Červeného kríţa na jeho počiatkoch sa nedá porov-
návať s jeho prácou v súčasnom období, pretoţe nastal úţasný 
pokrok v zdravotníctve a ošetrovateľstve v starostlivosti 
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o obyvateľstvo. Vţdy však prvoradou myšlienkou bola sta-
rostlivosť o zdravie človeka. „Z tohto miesta vám všetkým 
ďakujem, ţe svojou aktivitou napĺňate myšlienky zakladateľa 
Červeného kríţa Henryho Dunanta,“ povedala PhDr. Elena 
Kobzová. Po týchto krásnych slovách potom prevzalo tridsať 
súčasných aktivistov Slovenského Červeného kríţa v Trenčíne 
z jej rúk ocenenia za dlhoročnú prospešnú prácu v Sloven-
skom Červenom kríţi.  

Vlastné poznámky 
 
V Kultúrnom centre Sihoť v Trenčíne dňa 23. apríla 2009 sa 

uskutočnila nesúťaţná prehliadka seniorov v prednese poézie, 
prózy a spevu aj s ukáţkami vlastnej tvorby. Podujatie organi-
zovala Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Trenčíne. 
Na podujatí sa zúčastnilo 32 seniorov z celého okresu Trenčín, 
z ktorých väčšina sa rozhodla pre poéziu. Dokonca traja vystú-
pili s vlastnou tvorbou poézie. Na vystúpenie seniorov sa 
prišla pozrieť súčasní aktívni spisovatelia ako spisovateľka 
Katarína Hudecová z Trenčianskych Teplíc, básnik Ivan 
Haluška z Partizánskeho a spisovateľ Pavol Hamžík. Hoci 
prehliadka bola nesúťaţná, predsa prednes poézie a spev 
hodnotila štvorčlenná porota, zloţená z učiteľov jazyka slo-
venského a spevu. Odborná porota konštatovala, ţe výkony 
seniorov boli dobré. Súčasne potvrdili, ţe aj ľudia v staršom 
veku majú o takéto podujatia záujem, preto sa rozhodli, ţe 
o rok podujatie zopakujú. 

Trenčianske noviny 04.05.2009 
Pomocná evidencia 390/1/09 
 
V sobotu popoludní 9. mája 2009 sa mesto Trenčín pridalo 

k celoslovenskému podujatiu Únie materských centier s náz-
vom Míľa pre matku, do ktorého bolo zapojených 26 miest 
a obcí na Slovensku. Mamičky s kočiarikmi sa sústreďovali na 
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Hviezdoslavovej ulici pred Trenčianskym materským centrom 
Srdiečko, kde sa postupne registrovali a presne o 16,00 h vyšli 
na trať účastníci podujatia. Najprv smerovali po pešej zóne 
k Domu armády, aby otočili svoj smer na Štúrove a Mierové 

námestie, kde bol cieľ, 
celkom 1609 metrov. Po-
čas putovania mestom, 
účastníci zbierali body 
na jednotlivých stano-
vištiach, aby ich v cieli 
odmenili vecnými darmi. 
Ako to všetko dopadlo, 
informovala Emília 
Hromníková, ţe kým v 
minulom roku sa podu-

jatia zúčastnilo takmer 500 účastníkov, tak tento rok prišlo 
719 osôb. „Prišli mamičky s bábätkami v kočíkoch, malí bicy-
klisti, oteckovia, korčuliari aj starí rodičia. Myšlienku mater-
stva prišlo podporiť mno-
ho mladých ľudí, ale aj 
viacgeneračných rodín. 
Okrem toho bol pre 
účastníkov pripravený 
sprievodný program ako 
tvorivé dielne, nafukova-
cí hrad, vozenie na koní-
koch, vystúpenia det-
ských tanečných skupín, karatistov, rytierske turnaje, ale aj 
módna prehliadka pre tehotné ţeny. Záverom treba dodať, ţe 
celému podujatiu prialo pekné slnečné počasie. 

Vlastné poznámky 
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Uţ po osemnásty raz sa konalo obľúbené kultúrno-
spoločenské podujatie Čarbičky – farbičky v Demy – Domo-
ve sociálnych sluţieb v Trenčíne dňa 21. mája 2009. Zišla sa 
tu asi stovka klientov zo siedmich zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a tradične bol 
pre nich pripravený bohatý celodenný program. Cieľom tohto 
podujatia socializačno-integračného charakteru bolo vyuţiť 
rozmanité výtvarné techniky na prípravu rôznych darčekov 
a drobností, v ktorých deti do veľkej miery vyuţijú nielen 
zručnosť,  vytrvalosť, ale aj svoju fantáziu. Klientov aj hostí 
riaditeľa Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Du-
šana Lobotku, primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava 
Cellera a viceprimátora Tomáša Vaňu privítal a pozdravil 
riaditeľ Demy Mgr. Pavol Gavenda. Obaja hostia sa potom 
prihovorili k deťom a zaţelali pekný deň. Popoludní sa im 
predstavili tanečníčky zo súboru Goonies, ba do konca si 
s nimi zatancovali a na záver dňa si posedeli pri ohníku 
a opekaní špekáčkov. 

Riaditeľ hostiteľského zariadenia Mgr. Tibor Gavenda na 
záver stretnutia vyjadril 
nádej, ţe ním pripravený 
projekt rozšírenia kapa-
cít o 27 miest zariadenia 
z eurofondov uspeje 
a tak umoţní umiestniť 
svojich klientov aj po 
dovŕšení veku 25 rokov. 

 Vlastné poznámky 
 
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek udeľo-

vala dňa 14. mája 2009 pri príleţitosti dňa sestier ocenenie 
Biele srdce v troch kategóriách. Tento rok ho získali námest-
níčka riaditeľa fakultnej nemocnice pre ošetrovateľstvo Mária 
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Hoštáková a tri sestry pri lôţku pacienta, Anna Jurajová z 
očného oddelenia, Lýdia Kavická z geriatrického oddelenia a 
Anna Robotová z infekčného oddelenia. „Prácu v zdravot-
níckych zariadeniach bez sestier si nikto nedokáţeme pred-
staviť. Sestra urobí pri pacientovi oveľa väčší kus práce, ako 
iní zdravotnícki pracovníci. Lekári robia tú veľkú robotu, ale 
častokrát pre pacienta je dôleţitá práve mravenčia práca 
sestry,“ zvýraznila námestníčka MUDr. Terézia Drobná. 

Ocenením Biele srdce za dlhoročnú službu, v tomto prí-
pade za päťdesiat rokov práce v zdravotníctve bola ocenená 
Anna Vaculíková. „Za moţnosť získať vzdelanie sme dlho 
bojovali, ale ako dnes vidím, zabúdame na iné, na to srdce. 
Keď som ja začala pracovať ako sestra, povedali mi, keď 

budeš počuť vo-
anie chorých a 
slabých, nezavá-
haj svoje šťastie 
obetovať pre 
iných,“ poveda-
la Anna Vaculí-
ková. Ani po 
rokoch v zdra-
votníctve s prá-
cou sestry ne-
končí. V súčas-
nosti sa venuje 

domácemu ošetrovateľstvu. „Chodím k pacientom domov, 
ošetrujem ich, starám sa o nich, pomáham im cvičiť. Snaţíme 
sa ich uzdraviť nielen liekmi, ale aj svojou prítomnosťou.“ 
Najväčšou odmenou pre sestru je podľa nej pomoc pacientom. 
„Nepoznám krajší pocit, ako keď sa mi podarí človeka pos-
taviť na nohy.“ Ocenená Lýdia Kavická, pracuje na geriatrii 
uţ 18 rokov. „Som veľmi rada, ţe ma navrhli na toto ocenenie, 
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po toľkých rokoch, čo som odpracovala. Práca na geriatrickom 
oddelení je podľa nej veľmi náročná, veď to sú všetko ľudia 
nad 65 rokov, niekedy je to ťaţké. Ale ja som tu veľmi spo-
kojná,“ dodala Lýdia Kavická. 

Nedocenená práca zdravotných sestier na Slovensku spôso-
buje, ţe veľa z nich odchádza za prácou do zahraničia. 
„Problém so sestrami je stále. Je nás málo a bude nás ešte 
menej. V roku 2012 pôjde do dôchodku okolo 4000 zdra-
votných sestier a mladých je nedostatok,“ povedala Tatiana 
Klimová, prezidentka Regionálnej komory sestier a pôrod-
ných asistentiek. Príchodu sestier z východu sa neobáva. Slo-
vensko nie je pre ne finančne zaujímavé. 

www.sme.sk 22. 5. 2009 
Trenčianske noviny 18.05.2009  
Pomocná evidencia 283/1/09  
 
Dňa 16. mája 2009 celoslovenskú 

prezentáciu výrobkov chránených 
dielní zdravotne postihnutých obča-
nov v Trenčíne navštívila ministerka 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky Ing. Viera Tomanová, 
PhD. Počas návštevy ju sprevádzala 
poslankyňa Národnej rady Sloven-
skej republiky Ing. Magda Košúto-
vá. Predseda Slovenskej agentúry na 
podporu zdravotne postihnutých ob-
čanov Slovenskej republiky Arpád Beník informoval, ţe toto 
občianske zdruţenie pôsobí na Slovensku uţ druhým rokom 
a jeho úlohou je jednak prezentovať tieto výrobky na výsta-
vách, galériách a v múzeách, ale aj ich predajom. V krátkej 
video prezentácii bola priblíţená činnosť chránených dielní. 
So záujmom si pozrela tanečnú kreáciu telesne postihnutej 
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Petry Kolberovej s Jurajom Adamom a potom si prezrela i 
vystavené exponáty v Mestskej galérii.  

Vlastné poznámky 
 

Spolok Sloven-
ského červeného 
kríţa v Trenčíne pra-
videlne organizuje 
stretnutia viacnásob-
ných dobrovoľ-ných 
darcov krvi plaketou 
Jánskeho a Kňazo-
vického plaketou, 
čím aspoň takto mo-

rálne oceňuje ich šľachetné srdce v prospech známych, ale 
často aj neznámych prijímateľov ich drahej tekutiny pri zá-
chrane ţivota. Stalo sa uţ tradíciou, ţe obradná miestnosť 
Mestského úradu v Trenčíne aj viackrát ročne je svedkom 
takejto významnej udalosti. Naposledy sa stretli viacnásobní 
dobrovoľní darcovia krvi v piatok 12. júna 2009, ktorí v dvad-
siatich piatich prípadoch prevzali diamantovú Jánskeho pla-
ketu za 60 krát odovzdanú krv, v štyroch prípadoch prevzali 
zlatú Jánskeho plaketu za 50 krát odovzdanú krv a v jednom 
prípade za sto násobné darovanie krvi prevzal Ing. Roman 
Petlach Kňazovického plaketu. V slávnostných príhovoroch 
rečníci – predseda Územného spolku Slovenského červeného 
kríţa v Trenčíne MUDr. Milan Masaryk, riaditeľka Národnej 
transfúznej stanice v Trenčíne MUDr. Nataša Chovancová, 
primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, vedúca odboru 
zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samo-
správneho kraja Mgr. Štefíková Elena, MPH poďakovali 
všetkým oceneným za ich ľudskosť a dobrovoľnú obeť 
v prospech občanov. 



 645 

K prítomným oceneným bezplatným darcom krvi sa priho-
vorila riaditeľka Ná-
rodnej transfúznej sta-
nice v Trenčíne 
MUDr. Nataša Cho-
vancová, ktorá ocenila 
ich humánny čin 
v prospech ľudí okolo 
seba. O dôleţitosti ţi-
votodarnej tekutiny 
ako je krv, sú stovky a tisíce zachránených spoluobčanov, kto-
rým krv pomohla prekonať ťaţké havárie či iné ťaţkosti ţi-
vota. Slovensko je jednou z krajín, v ktorej prísun krvi je 
zabezpečovaná bezpríspevkovými darcami krvi. Na svete je 
však aţ 70 krajín, kde takáto činnosť zabezpečovaná nie je. 
Okrem toho i trenčianska transfúzna stanica zvýšila za uply-
nulé roky počet odberov o viac ako polovicu, keď pred dvomi 
rokmi bolo na trenčianskom pracovisku 5.500 odberov a v mi-
nulom roku to bolo aţ 13.500 odberov. Za zvýšeným počtom 
odberov je enormná racionalizácie práce zdravotníkov. Tren-
čianska transfúzna stanica vykonáva veľmi zásluţnú činnosť, 
veď ona zásobuje deväť nemocníc Trenčianskeho kraja a do-
konca vypomáha aj Bratislavskému kraju.  

Vlastné poznámky 
 
Uplynulá sobota 13. júna 2009 sa v Detskom mestečku 

niesla v znamení športu. Práve v Trenčíne - Zlatovciach vy-
vrcholilo finále 19. ročníka celoslovenských majstrovstiev detí 
z detských domovov. Predstavilo sa 220 mladých talentov 
športu 28 detských domovov, ktorí najskôr prešli sitom troch 
regionálnych podujatí. Súťaţilo sa v ľahkej atletike, volejbale 
a v minifutbale, o čo najlepšie umiestnenie. Ceny a putovný 
pohár prevzali najlepší jednotlivci a kolektívy z rúk riaditeľa 
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Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako 
dar Jozefa Mikloška. Víťazi jednotlivých disciplín postúpili 
na septembrové medzinárodné trojstretnutie detí z detských 
do-movov, na ktorom si počas troch dní zmerajú sily s Ma-
ďarskom a usporiadateľskou krajinou – Českou republikou. 
Najúspešnejším kolektívom boli mladí športovci  z Kolárova, 
ktorí sa celý nasledujúci rok budú pýšiť Putovným pohárom 
ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny. „Úroveň majstrov-
stiev sa z roka na rok zvyšuje. V začiatkoch nastupovali chlap-
ci na futbalový turnaj v poltopánkach, dnes uţ niektorí atléti 
súťaţia v tretrách. Veľkou výzvou pre všetkých mladých špor-
tovcov bude budúcoročné medzinárodné trojstretnutie, ktoré 
sa uskutoční na Slovensku pri príleţitosti osláv jubilejného 
dvadsiateho výročia národných majstrovstiev,“ povedal pred-
seda organizačného výboru Emil Malárik. Umoţniť aktívny 
pohyb deťom ţijúcim bez rodičov pomohla nielen podpora 
ministerstva a Spoločnosti priateľov detí z detských domovov 
Úsmev ako dar, ale aj nemalá finančná pomoc spoločnosti 
Nestlé. Tá v tomto roku investovala do projektu 6.638 eur a 
podporila aj účasť detí na medzinárodnom športovom stretnutí 
v Českej republike.  

www.trencin.sk 15.06.2009 
Pomocná evidencia 375/1/09 
 
Osvetová tour s názvom Teens z Kids o láske, zodpoved-

nosti, sexuálnom správaní a priateľstve sa konala v kine 
Hviezda dňa 2. júna 2009. Študenti stredných škôl diskutovali 
o tom, čo ich zaujíma s psychologičkou a gynekologičkou. 
Akiu organizovala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo. 
Hlavnou témou projektu je láska a dôleţitosť ochrany pred 
tehotenstvom a pohlavnými chorobami. „Chceli sme hovoriť 
s mladými ľuďmi na Slovensku o tom, čo pre nich znamená 
láska a priateľstvo a aké sú hodnoty v ich ţivote. Dotkli sme 
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sa aj sexuality ako ţivotnej energie  a vysvetlili sme im ako 
s ňou narábať,“ povedala psychologička Eva Poliaková. 

Základným východiskom celej akcie je podľa nej bola kon-
frontácia umenia a vedy. „Chceli sme konfrontovať to, aké 
obrazy im odovzdáva doba, čo sa týka lásky a priateľstva 
a aké obrazy a posolstva im vysiela umenie v rôznych ţán-
roch,“ doplnila Eva Poliaková. Študenti v diskusii s odborní-
kmi reagovali veľmi dobre. „Ich reakcie boli samozrejme 
rôzne, ale rozsah otázok je široký. Najčastejšie sa pýtali, či 
existuje láska na celý ţivot. Veľa otázok smerovalo k ochrane 
a rakovine krčka  maternice,“ dodala Eva Poliaková. 

Diskusiu študentov a odborníkov viedla moderátorka Vera 
Wisterová. Organizátori ju zvolili preto, lebo má blízko 
k mladým ľudom. Podľa nej je to téma, ktorá sa dotýka 
kaţdého človeka a tínedţeri majú záujem dozvedieť sa niečo 
nové aj od odborníkov. Sama si spomína, ţe „keď som bola ja 
na strednej škole, takéto informácie mi chýbali. Myslím si, ţe 
som bola v krehkom rozpoloţení a bola som ľahšie mani-
pulovateľná. Rôzne časopisy nám podsúvali svoj obraz o do-
konalosti a svoje názory, ktoré sa často boli iné ako realita.“ 
Aby ţiaci nemali problém odpovedať sa osobné otázky, vy-
mysleli sme pre nich tzv. potleskomer, ktorého meranie spo-
číva v tom, ţe „opýtame sa ich napríklad, či sa rozprávajú 
o týchto veciach s kamarátmi, rodičmi alebo lekármi. Kto áno, 
zatlieska a podľa toho si vieme odvodiť odpovede.“ Organi-
zátorom v prieskumoch pomáhajú aj dotazníky o sexuálnom 
správaní, ktoré môţu tínedţeri vyplniť na internete. Program 
bol určený pre študentov prvých a druhých ročníkov stredných 
škôl. Akcia prebiehala v mesiacoch máj a jún v mestách na 
celom Slovensku. 

www.sme.sk 14.06.2009  
Pomocná evidencia 378/1/09 
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Viac ako sto seniorov si prevzalo dňa 10. júna 2009 os-
vedčenia o návšteve Akadémie tretieho veku za uply-         

nulý školský rok 
2008/2009. Úspešným 
absolventom prišli 
blahoţelať viacerí 
významní hostia, me-
dzi nimi primárka ge-
riatrického oddelenia 
trenčianskej fakultnej 
nemocnice MUDr. 
Terézia Drobná, 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH a primátor Trenčína Ing. Branislav Celler, 
ktorý prevzal záštitu nad 
celoţivotným vzdeláva-
ním občanov.  

 V úvode predseda 
Krajskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Ing. 
Jozef Mikloš povedal, 
ţe „Akadémia tretieho 
veku uţ takmer štvrť-
storočie úspešne pôsobí v Trenčíne pri vzdelávaní  dôchodcov. 
Je najstaršou a zároveň najdlhšie fungujúcou ustanovizňou 
celoţivotného vzdelávania seniorov na Slovensku. Jej absol-
venti potvrdzujú, ţe vzdelávanie sa nekončí na školách, ale 
vlastne stále pokračuje.“ Toto slávnostné zhromaţdenie poz-
dravili viacerí hostia. Z pozdravov som vybral príhovor pri-
mátora Ing. Branislava Cellera, ktorý povedal, ţe „oceňuje 
aktívny prístup k ţivotu, ktorý u našich seniorov vidím rok čo 
rok pri odovzdávaní týchto osvedčení. Je dôleţité, aby aj po 
odchode na dôchodok boli naďalej súčasťou komunity iných, 
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podobne zmýšľajúcich ľudí a aby ďalej hľadali nové infor-
mácie, podnety, aby sa ďalej vzdelávali. Práve preto tento 
projekt podporujem osobne. Dúfam, ţe keď sa ja dostanem do 
seniorského veku, tak budem mať toľko entuziazmu a chuti 
ako oni.“ Podmienkou úspešného absolvovania Akadémie 
tretieho veku bola účasť aspoň na šiestich seminároch, ktoré sa 

konali pravidelne je-
den raz mesačne 
v priestoroch Kultúr-
neho centra Dlhé Ho-
ny. Záujemcovia dos-
tali mnoţstvo zaují-
mavých informácií z 
oblasti zdravotníctva, 
kultúry či športu. 
Všetci vyzdvihli prá-

cu lektorov, ktorí viedli semináre prístupnou a zrozumiteľnou 
formou. Z úst prítomných zaznelo ţelanie, aby sa po prázd-
ninách opäť oddýchnutí stretli. 

www.trencin.sk 15.06.2009 
Pomocná evidencia 326/1/09 
 
V priestoroch Centra 

seniorov mesta Trenčín 
na Osvienčinskej ulici 
sa uskutočnili dňa           
19. júna 2009 „Multi-
generačné športové 
hry“, ktoré bolo akým-
si zábavno – športo-
vým podujatím a malo 
umoţniť komunikáciu medzi rozličnými vekovými skupinami, 
v tomto prípade seniorov s deťmi predškolského veku. Podu-
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jatia sa zúčastnil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler a nová vedúca Útvaru sociálnych vecí a rodiny 
Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Silvia Kozinková. 
V úvode podujatia moderátor a filantrop Štefan Buček 
konštatoval, ţe „podujatie sa uskutočnilo za finančnej podpory 
Trenčianskej nadácie“. Ešte pred otvorením hier vystúpili so 
svojím pro-gramom malé fitnesky a s príhovorom primátor 
Ing. Branislav Celler, ktorí zaţelal podujatiu zdarný priebeh. 
A potom sa uţ vytvorili súťaţné dvojice, v ktorej bol jeden 
dôchodca a jeden predškolák, ktoré postupne navštevovali 
jednotlivé súťaţné miesta, kde po absolvovaní súťaţnej 
disciplíny im zapisovali body. Športové hry splnili svoj cieľ. 

Vlastné poznámky 
 
Pravidelne mesačne sa uskutočňuje rokovanie Rady star-

ších, zloţenej zo seniorov, aby prerokovali témy, ktoré sa 
javia ako problematické v ţivote mesta. Na júnovom rokovaní 
vo štvrtok 18. júna 2009 sa na rokovaní seniorov zúčastnil aj 
primátor Ing. Branislav Celler. Okrem neho sa na rokovaní 
zúčastnil náčelník mestskej polície JUDr. Stanislav Bero 
a poslanci mestského zastupiteľstva Ing. Anton Boc a Vladi-
mír Poruban. 

V úvode stretnutia Rada starších zhodnotila svoju činnosť 
za päť mesiacov tohto roka. Na náčelníka mestskej polície sa 
obrátili s problémom cyklistov na chodníkoch, ktorí svojou 
často bezohľadnou jazdou strpčujú ţivot mnohým chodcom. 
JUDr. Stanislav Bero pripomenul, ţe Zákon č. 8/2009 Z. z. o 
cestnej premávke nariaďuje cyklistom jazdu pri pravom okraji 
vozovky. Po pravej strane chodníka moţno bicykel nanajvýš 
tlačiť.  

Druhým okruhom rozpravy bola čistota mesta, ktorú seniori 
citlivo vnímajú. Sami sa aktívne zapájajú do tejto činnosti a 
chcú sa ešte viac, aby do projektu Za pekný Trenčín sa 
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zapojilo viac občanov. Vyzdvihli budovanie nových detských 
ihrísk, kam radi chodia so svojimi vnúčatami. Zhodli sa 
s primátorom na tom, ţe v trende výstavby kvalitných  
spádových ihrísk v meste treba pokračovať. 

Najbliţšie stretnutie Rady starších sa uskutoční v teréne, 
bude teda výjazdovým stretnutím na letnej plavárni.  

 www.trencin.sk 19.06.2009 
 
Jednota dôchodcov Slovenska v spolupráci s Krajskou orga-

nizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska uspo-
riadali v Trenčíne dňa 2. júla 2009 ukončenie 
celoslovenského vzdelávania projektu „Zvýše-
nie profesionality ľudských zdrojov v Jednote 
dôchodcov na Slovensku“, v rámci Operačné-
ho programu „Zamestnanosť a sociálna inklú-
zia“, ktorý sa realizoval v období od decembra 
2008 do 2. júla 2009. V úvode slávnostného 

otvorenia workschopu 
pozdravili delegátov 
predseda Trenčian-
skeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH 
a primátor Mesta 
Trenčín Ing. Brani-
slav Celler a z úst 
predsedu Jednoty dô-
chodcov Slovenska RNDr. Kamila Vajnorského sa účast-
níci dozvedeli, ţe „projekt bol financovaný z eurofondov a to 
na základe úspešnosti spracovaného a podaného projektu. 
Hlavným pilierom projektu bolo vzdelávanie 155 okresných a 
krajských manaţérov Jednoty dôchodcov Slovenska s výnim-
kou Bratislavského kraja. Vzdelávanie obsahovalo  moduly :  
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- IT gramotnosť,  
- sociálne zručnosti,  
- mediálny tréning, koučing  
- a e – learning. 

Jedným 
z výstupov projektu 
bolo aj internetové 
pripojenie kraj-
ských organizácií 
Jednoty dôchodcov 
Slovenska a zriade-
nie portálov pre ú-
čely ďalšieho vzde-
lávania formou e – 
learningu.  V rámci 
projektu boli zrealizované dva dvojdňové workshopy, na kto-
rých sa okresní a krajskí manaţéri v sekciách venovali  ďal-
šiemu rozvoju ľudských zdrojov v Jednote dôchodcov Slo-
venska. Po skončení vzdelávania bola vyhodnotená úspešnosť 
nastavených aktivít projektu formou prieskumu. Jeho závery 

moţno charakterizovať 
ako veľmi pozitívne, lebo 
vyše 90 % účastníkov 
hodnotilo pozitívne nielen 
správnosť zvolených 
vzdelávacích modulov, 
ale predovšetkým vyja-
drilo potrebu ďalšieho 
vzdelávania v treťom ve-
ku. Moţno konštatovať, 

ţe tento projekt sa stal unikátnym na celoeurópskej úrovni 
predovšetkým v rámci vzdelávania informačnej gramotnosti 
generácie tretieho veku. Projekt bol zameraný na investovanie 
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do vedomostí a zručností zamestnancov Jednoty dôchodcov 
Slovenska zavedením vzdelávacieho systému a programov 
vzdelávania v Jednote dôchodcov Slovenska so zameraním na 
odstránenie počítačovej negramotnosti formou kaučingu a zís-
kania komunikačných a mediálnych zručností.“ Po slávnost-
ných príhovoroch potom prevzalo 153 absolventov osvedčenie 
o absolvovaní vzdelávania.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 457/1/09, 458/1/09 
 
Dňa 2. júla 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 8. snem Jednoty 

dôchodcov Slovenska, na ktorého zasadnutí sa zúčastnilo 70 
delegátov zo základných organizácií z celého Slovenska. Po 
privítaní delegátov podpredsedom Jednoty dôchodcov Sloven-
ska Ing. Igorom Fabiánom správu o činnosti Jednoty dô-
chodcov Slovenska medzi 7. a 8. snemom Jednoty dôchodcov 
Slovenska predniesol jej predseda RNDr. Kamil Vajnorský.  

Jeho správa o činnosti bola členená do plnenia úloh v člen-
skej základni, sociálnej oblasti, zdravotníckej oblasti, kul-
túrno-spoločenskej oblasti, o ďalšom vzdelávaní seniorov 
o spolupráci s partnerskými organizáciami a medzinárodnej 
spolupráci. Preto aj poznámky prenesené do písomného zázna-
mu budú viac-menej kopírovať túto osnovu správy. 

Najviac pozornosti v správe venoval RNDr. Kamil Vaj-
norský stavu členskej základne, o ktorej sa vyjadril, ţe mala 
„stúpajúcu tendenciu, čo je v skutočných číslach medzi 69 aţ 
75 tisíckami členov.“ Znamená to, ţe z celkovej populácie 
seniorov na Slovensku to predstavuje 10 % členstva. Vývoj 
členstva nebol v jednotlivých krajoch rovnaký i keď všade 
počty členov stúpali. Čelné postavenie v počte členov si naďa-
lej zachovali v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji. 
Naopak a to je na škodu vec, ţe bola zaznamenaná stagnácia 
v Košickom a Bratislavskom kraji, kde rozhodujúcim činite-
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ľom bola slabá propagácia vlastnej práce zo strany funk-
cionárov. Zo všetkými zistenými skutočnosťami sa pravidelne 
zaoberali aj najvyššie republikové orgány od výkonného výbo-
ru cez predsedníctvo, republikovú radu, ústrednú revíznu ko-
misiu a krajské orgány. Veľmi teší, keď správa konštatovala, 
ţe krajské orgány v Trenčíne a v Trnave si počínali mimo-
riadne úspešne. 

Najväčšími iniciátormi pre realizácii činnosti v sociálnej 
oblasti bola sociálna a zdravotná komisia, ktorej členovia pri-
pravovali potrebné materiály vo forme návrhov a analýz na 
rokovania rezortných ministerstiev. Všetko to smerovalo na 
zlepšenie materiálneho postavenia seniorov a im poskyto-
vaných sluţieb. Veľká pozornosť sa venovala vypracovávaniu 
rôznych projektov, z ktorých moţno spomenúť – časopis Tretí 
vek, projekt rekondično – rehabilitačných pobytov, celoslo-
venský turistický zraz, športové hry seniorov, prehliadka spe-
váckych zborov, vzdelávací projekt Európskeho vzdelávacie-
ho fondu a ďalších projektov. Vo väčšina týchto spomínaných 
projektov boli navrhovatelia úspešní, aj keď výška dotácie 
nebola vţdy dostačujúca pre ich konečnú realizáciu. Sociálna 
oblasť však znamenala pokrok pri dokončení legislatívy a za-
vedenie pozitívnych zmien v oblasti vdoveckých a vdovských 
dôchodkov. Pozitívne pôsobil aj Vianočný príspevok štátu 
seniorom. Za výrazný úspech je povaţovaná zmena valori-
začného termínu vţdy k 1. januáru kalendárneho roka, ktorým 
sa zvyšujú dôchodky o 12 %. Veľký kus práce vykonala Jed-
nota dôchodcov Slovenska pri prechode na novú menu euro, 
kedy za pomoci lektorov z Národnej banky Slovenska, minis-
terstva financií a ďalší inštitúcií umoţnili slušnú pripravenosť 
seniorov na tento váţny krok.  

V zdravotnej oblasti bola venovaná pozornosť na tých se-
niorov, ktorí ju najviac potrebovali. Uţ v úvode volebného 
obdobia sa zrušili poplatky u lekára a za pobyt v nemocnič-
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nom zariadení, avšak neskôr to uţ boli negatívne dopady na 
našich seniorov. Z nich moţno spomenúť redukciu siete zdra-
votníckych zariadení a tým niţšou dostupnosťou, vysoké plat-
by za dentálne výkony a realizácia liekovej politiky. Na druhej 
strane treba oceniť prístup pri zabezpečovaní rekondično-rela-
xačných pobytov pre členov v kúpeľoch Nimnica za prime-
ranú cenu, ako tieţ aj organizovanie rekreačných pobytov pre 
seniorov a ich úhrada zo štátnej účelovej dotácie.  

Za pozornosť stoja aj aktivity v kultúrno-spoločenskej 
oblasti, kde sa najviac tešili športové hry seniorov, celoslo-
venský turistický zraz seniorov a celoslovenská prehliadka 
speváckych zborov. Turistický zraz a športové hry sa v roku 
2006 uskutočnili v Trenčíne, v roku 2007 v Modre a v roku 
2008 v Bardejove. Ich organizátorom sa podarilo u všetkých 
účastníkoch vytvoriť veľmi milé a priateľské prostredie. Pre-
hliadka speváckych zborov bola usporiadaná v roku 2006 
v Leviciach, v roku 2007 vo Zvolene a v roku 2008 v Pieš-
ťanoch. Seniori opäť potvrdili, ţe nie sú len pasívni konzu-
menti kultúry, ale vedia vytvárať vlastnou činnosťou kultúrne 
hodnoty. K tejto činnosti treba priradiť aj aktivity seniorov pri 
verejných podujatiach, pri usporadúvaní výstav z oblasti záuj-
movej umeleckej činnosti seniorov ako sú výstavy obrazov, 
fotografií, domácich prác a podobne.  

V závere správy predseda RNDr. Kamil Vajnorský sa dot-
kol aj jednej z atraktívnych činností seniorov a to vzdelávania. 
Pri jej presadzovaní sa vychádzalo z doterajších osvedčených 
foriem cyklického vzdelávania v základných organizáciách, 
akadémií vzdelávania a štúdiách a Univerzitách tretieho veku, 
kde sa vzdeláva viac ako šesť tisíc seniorov. Osobitne zaujalo 
vyuţitie finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho 
fondu a jeho výsledkom sa stal projekt „Zvýšenie profesio-
nality ľudských zdrojov v Jednote dôchodcov Slovenska“, kto-
rý práve dnes 2. júla 2009 mal svoje slávnostné ukončenie. 
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Vzdelanie sa týkalo výučby informačných technológií, kau-
čingu, práce s médiami, elektronického vzdelávania a ďalších 
oblastí. I keď na začiatku bola veľa bojazlivosti a strachu, tak 
po jej prekonaní, veľká väčšina poslucháčov si uvedomila, ţe 
to nič nie je a vytvorila v nich ďalšiu túţbu po nových ve-
domostiach. 

Po ukončenej diskusii sa uskutočnili voľby nových funk-
cionárov a delegáti zvolili opäť do funkcie predsedu RNDr. 
Kamila Vajnorského. 

Vlastného poznámky 
Pomocná evidencia 456/1/09  
 
Vo štvrtok 30. júla 2009 darovali trinásti rozhodcovia na 

trenčianskom pracovisku Národnej transfúznej sluţby najvzác-
nejšiu ţivotodárnu tekutinu, krv. Pod akciu sa podpísal futba-
lový rozhodca Patrik Burian z Trenčína, medzi kolegami 
známy ako organizátor rôznych najmä spoločenských podujatí 
určených pre muţov v čiernom. K prebehnutej akcii povedal, 
ţe „je to uţ tretí rok, čo sa stretli na začiatku sezóny, aby 
pomohli neznámym ľuďom formou spoločného odberu krvi. 
Dnes je nás trinásť, ale neberiem to ako nešťastné číslo, najmä 
ak sú medzi nami traja prvodarcovia.“ V tejto súvislosti do-
plnil, ţe „na prvom stretnutí pred tromi rokmi boli štyria 
rozhodcovia, čo darovali krv prvýkrát a minulý rok dvaja. 
„Rozhodcovia sa k nám pravidelne vracajú a kaţdý rok sa na 
nich tešíme. Nájdu si vo svojom zaplnenom kalendári čas na 
ušľachtilú činnosť zameranú na pomoc človeka človeku,“ 
potešila sa vedúca lekárka pracoviska Národnej transfúznej 
sluţby v Trenčíne MUDr. Nataša Chovancová. 

www.sme.sk 31.07.2009 
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Nedostatok krvi v letnom období sa snaţili transfúzne 
sluţby vyriešiť aj vyzývaním k darcovstvu. Na tieto výzvy 

zareagovalo podľa 
MUDr. Nataši Cho-
vancovej z Národnej 
transfúznej sluţby v 
Trenčíne mnoţstvo 
darcov. „Tento rok 
bolo záujemcov o da-
rovanie krvi naozaj 
veľmi veľa a naše 
pracovisko občas 
praskalo vo švíkoch.“ 
Ako uviedla, len 

týţdni od 6. do 14. augusta 2009 spracovali 517 jednotiek 
odobratej krvi a medzi darcami bolo aţ 91 prvodarcov. Vyra-
diť pre rôzne príčiny museli podľa Chovancovej aţ 112 záu-
jemcov. „Do 27. augusta sme vykonali spolu 1.144  odberov a 
z toho 185 bolo prvodarcov. Chceme poďakovať všetkým 
darcom, ktorí aj napriek dovolenkovému obdobiu prišli na 
naše pracovisko a darovali krv. Aj ich krv pomohla pacientom, 
ktorí ju v ťaţkých chvíľach potrebovali,“ povedala MUDr. 
Nataša Chovancová. Ako dodala, aj toto leto bolo darcov 
v porovnaní so zvyškom roka menej a potreba krvi je stále 
aktuálna. 

www.sme.sk 09.09.2009  
Pomocná evidencia 685/1/09 
 
Rodinné centrum Južanček vstúpilo dňom 1. septembra 

2009 do druhého roka svojej činnosti. Je to okamih, 
ktorý moţno prirovnať k ţivotu dieťaťa, kedy sa ob-
javujú jeho prvé nesmelé krôčiky za spoznávaním 
svojho najbliţšieho okolia. Tak aj centrum pomaly, 
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ale iste začína robiť prvé krôčiky za spoznávaním okolitého 
sveta.  

Prvým výrazným krokom pred vstupom do druhého roka 
činnosti Juţančeka bolo sťahovanie do nových priestorov, 
pretoţe priestor musel byť uvoľnený pre potreby vzdelávania 
a výchovy nového predškolského zariadenia. Aj keď v kútiku 
duše je cítiť nostalgiu a smútok za predchádzajúcimi pries-
tormi, predsa členovia centra Juţanček sa tešia, ţe i v týchto 
novučkých budeme môcť urobiť šťastnými mnoho detí a 
samozrejme aj rodičov, ktorí si nájdu cestu k nám. 

Druhým nemenej dôleţitým krokom bol vstup centra do 
Únie materských centier, ktoré spája všetky materské či ro-
dinné centrá do jednej veľkej siete, v ktorej si všetci pomáhajú 
a navzájom sa podporujú. Nielen cenné rady ostrieľaných ma-
terských centier, ale i pomoc a podpora sú pre malé, rozbie-
hajúce sa centrum veľkou oporou. Preto treba poďakovať re-
gionálnej koordinátorke Únie materských centier pre Tren-
čiansky a Ţilinský kraj Kataríne Griffin za cenné rady a 
zároveň i sprevádzanie na ceste do únie.  

Tretím krokom, na ktorý sa ešte len organizátori chystajú, je 
spustenie riadnej prevádzky trenčianskeho centra. Je veľmi 
ťaţké rozhýbať obrovské a pre mnohých nezainteresovaných 
ľudí neviditeľné súkolie do pohybu tak, aby pracovalo, tak ako 
má. Kaţdý jeden človek, ktorý sa podieľa svojou prácou na 
činnosti centra je rovnako dôleţitým, bez ohľadu na to či ve-
die kurzy, robí dozor, alebo vysáva koberec.  

Rodinné centrum Juţanček je ţivým a pohyblivým orga-
nizmom, kde sa neustále niečo deje. Sem ľudia prichádzajú a 
odchádzajú. Mnoho z prvých členiek, ktoré sa podieľali na 
činnosti centra v rokoch 2008/2009 sa vzdalo aktívnej činnos-
ti. Dôvodom bol nástup do práce, príchod ďalšieho dieťatka, 
alebo iné ţivotné okolnosti, ktoré spôsobili, ţe sa práci pre 
centrum uţ nemôţu aktívne venovať. Na ich miesta nastúpili 
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nové mamičky, ktoré sa podujali dobrovoľnícky pomáhať 
centru. Treba im zaţelať veľa zdaru a chuti do práce.  

Pred začiatkom ďalšieho roka činnosti centra sú najväčším 
problémom financie, ktoré treba vynaloţiť predovšetkým za 
prenájom uţívaných priestorov. Mesto Trenčín pozastavilo, 
podobne ako ďalším subjektom vyplatenie dotácie na podporu 
ich činnosti, preto sa hľadajú prostriedky na fungovanie centra 
z iných zdrojov. Aj z tohto dôvodu zavádzajú symbolické 
poplatky za pobyt v  centre, ktoré aspoň sčasti pomôţu pri fi-
nancovaní našej činnosti. Vyslovujeme ţelanie, aby Juţanček 
rástol do krásy, aby bol naozaj nám všetkým na radosť i na 
úţitok a bol otvoreným priestorom pre celú rodinu.  

Mgr. Ľuboš Hamaj 
Pomocná evidencia 634/1/09 
 
Dvadsiaty tretí ročník Akadémie tretieho veku bol sláv-

nostne otvorený dňa 9. septembra 2009 začal v náhradných 
priestoroch Kultúrneho centra Dlhé Hony v nákupnom stredis-
ku Druţba na prvom poschodí. Opäť sa potvrdilo, ţe toto 
obľúbené podujatie organizované trenčianskou Jednotou dô-
chodcov sa teší neutíchajúcemu záujmu seniorov, lebo miest-
nosť praskala vo švíkoch, keď na otvorení nového školského 
roka sa stretlo 121 dôchodcov. „Je pre mňa veľkou cťou byť 
spojený s vaším podujatím. Chcem vás uistiť, ţe Mesto 
Trenčín bude aj naďalej jeho podporovateľom. Do začína-
júceho 23. ročníka vám prajem všetko dobré,“ povedal vo 
svojom príhovore primátor Ing. Branislav Celler. Prítomných 
pozdravili aj ďalší hostia, medzi ktorými nechýbali štátny 
tajomník Ministerstva školstva Slovenskej republiky doc. Ing. 
Jozef Habánik, PhD. či predseda Trenčianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. K poslucháčom sa 
prihovorila primárka geriatrického oddelenia trenčianskej fa-
kultnej nemocnice a zároveň predsedníčka Rady Akadémie 
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tretieho veku MUDr. Terézia Drobná, v ktorom povedala, ţe 
„začiatok milénia je epochou vás, starších ľudí. Treba sa 
snaţiť, aby popri rastúcej dĺţke ţivota nezaostávala ani jeho 
kvalita.“  V rámci kultúrneho pásma si dôchodcovia vypočuli 
báseň Rudolfa Dobiaša v podaní Janky Polákovej. Potlesk 
prítomných znel aj v zá-
vere vystúpenia klavírno-
husľového dua pedagó-
gov Základnej umeleckej 
školy Karola Pádivého v 
Trenčíne. Srdcia seniorov 
omladli počas predstave-
nia folklórneho súboru 
Véna, ktorý úspešne pô-
sobí pri Strednej zdravot-
níckej škole v Trenčíne. 

Mnoho ţiakov a študentov sa obáva príchodu septembra, 
keď po prázdninách sa začína vyučovanie a prichádzajú povin-
nosti, no seniori sa na prvý jesenný mesiac tešia. O orga-
nizácii štúdia povedal podpredseda Rady Akadémie tretieho 
veku Ing. Jozef Miklóš, ţe „deväť prednášok sa rozdelilo do 
dvoch semestrov – zimného a letného. Našimi prednášateľmi 
sú kvalifikovaní odborníci vo svojich profesiách. Forma pred-
nášky je prístupná pre rozmanité vekové kategórie seniorov, tí 
na svoje prípadné otázky dostávajú fundované odpovede. 
Uchádzači o štúdium nemusia prejsť prijímacími pohovormi. 
Ani sa u nás neskúša, poslucháči dostávajú osvedčenie o ab-
solvovaní ročníka.“ Jedinou podmienkou je na získanie osve-
dčenia účasť aspoň na šiestich z deviatich prednášok počas 
školského roka. V uplynulom akademickom bolo odovzda-
ných celkom 102 osvedčení. 

Pri návšteve sme sa dostali priestor niektorí študenti aka-
démie. Jednou z nich bola Ľudmila Hajmachová, ktorá je od 
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roku 2001 pravidelnou návštevníčkou akadémie. Najviac 
obľubuje prednášky zo zdravotníctva a archeológie. Táto 
sympatická pani zo Sihote je niekoľkonásobnou babičkou. 
Prezradila nám, ţe vo voľných chvíľach sa rada venuje svojmu 
osemmesačnému vnúčikovi. Vţdy sa však snaţí nájsť čas aj na 
prednášky v akadémii. „V tejto partii sa cítim výborne. Našla 
som si nových známych, s niektorými sme sa poznali uţ 
dávnejšie. Musím povedať, ţe úroveň prednášok sa kaţdo-
ročne zlepšuje. Pokiaľ budem zdravá, určite chcem akadémiu 
navštevovať aj naďalej,“ dodala pani Ľudmila. Medzi poslu-
cháčmi sme objavili aj cezpoľných, teda mimo Trenčína. Boli 
nimi Ján Ducho a Róbert Nemec, ktorí dochádzajú do 
akadémie aţ zo Svinnej. „Unisono konštatovali, ţe absolvovali 
sme predošlé dva ročníky a keďţe sa nám tu páči, tak sme tu 
znova. Máme záujem trochu potrápiť mozog aj v našom veku. 
Prednášky sú dobre spracované,“ zhodli sa čiperní páni spod 
Inovca. 

www.trencin.sk 12.09.2009 
Pomocná evidencia 688/1/09  

 
 

Trenčín patril v stredu 23. septembra 2009 k stovke sloven-
ských miest a obcí, kde dobrovoľníci predávali papierové 
odznaky v tvare pastelky. Výťaţok zbierky Biela pastelka 
išiel pre Úniu slabozrakých a nevidiacich. Silvia Sudorová, 
vedúca trenčianskeho krajského strediska Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska informovala, ţe „v tento deň bol na 
Mierovom námestí zriadený informačný stánok, v ktorom záu-
jemcov informovali o potrebách nevidiacich a slabozrakých 
ľudí, o činnosti strediska, rehabilitáciách, ktoré pripravujú pre 
zrakovo postihnutých v Trenčianskom kraji. Ľuďom, ktorí ma-
jú zrakové postihnutie, prípadne zisťujú, ţe sa im zhoršuje 
zrak, sme poradili ako ďalej. Nasmerovali sme ich, na koho sa 
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obrátiť o pomoc a aké moţnosti existujú na prekonanie tohto 
postihnutia.“  

Pre návštevníkov 
stánku pripravili 
ukáţku písania 
v braillovom pís-
me či základné 
cviky s vodiacim 
psom, ktorý pomá-
ha nevidiacim v sa-
mostatnom pohybe 
po meste. „Mohli si 

tu vyskúšať aj rôzne pomôcky, ktoré pomáhajú pri naj-rôznej-
ších činnostiach v kaţdodennom ţivote, ako napríklad hovo-
riace hodinky, kuchynská váha, prístroj, ktorý rozpozná farby, 
špeciálnu televíznu lupu na čítanie,“ dodala Silvia Sudorová. 
Verejnú zbierku Biela pastelka na podporu ľudí s ťaţkým zra-
kovým postihnutím organizuje Únia 
slabozrakých a nevidiacich Sloven-
ska uţ ôsmy rok a potrvá do konca 
roka. Podľa hovorkyne únie Kata-
ríny Prevendarčíkovej „do zbier-
ky môţu ľudia prispievať kúpou 
odznaku v tvare bielej pastelky a do 
konca roka na účet verejnej zbier-
ky, alebo zaslaním prázdnej SMS. 
Vyzbierané peniaze sa pouţijú na 
realizáciu rôznych kurzov a seba-
obsluţné činnosti. Časť poputuje na 
aktivity samotných zrakovo postih-
nutých členov únie, projekty a spolkovú činnosť.“   

www.sme.sk 22.09.2009 
Pomocná evidencia 706/1/09  
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Pri príleţitosti druhého výročia svojho zaloţenia si pozval v 

sobotu 10. októbra 2009 Senior centrum na Sihoti spisovateľa 
Ľubomíra Feldeka a jeho manţelku publicistku Oľgu Fel-
dekovú na besedu. No nebola to tak celkom obyčajná beseda, 
pretoţe Ľubomír Feldek predstavil na nej svoju novú knihu Na 
skle maľované/Z dreva vyrezané.  

Feldekovci počas dvojhodinovej besedy rozprávali o svo-
jom detstve, o rodine, spoločnom ţivote. Prítomní sa zaujímali 
aj o tvorbu oboch autorov aj o ich vzťah k Trenčínu. Ľubomír 
Feldek prečítal z knihy svojej manţelky poviedku Všade zá-

žitok, v ktorej au-
torka vtipne opisuje 
záţitok z Trenčína. 
„Na besedy chodie-
vame pravidelne, 
uţ ich je však tak 
veľa, ţe musíme 
niektoré odmietať. 
Ponuku prísť do 
Trenčína sme však 
prijali veľmi radi, 
sú tu milí ľudia,“ 

povedala Oľga Feldeková.  
Rovnako Ľubomír Feldek sa podľa jeho slov cíti v Trenčíne 

ako doma. „Keď som tu bol na besede na jednom gymnáziu, 
zistil som, ţe tam maturoval môj otec. Mali ho v ročenke, bol 
šiesty v abecede. Aj ja som bol vţdy býval šiesty,“ povedal 
Ľubomír Feldek. 

Spisovateľ Ľubomír Feldek sa vyznal, ţe je rád, keď mohol 
svoju novú knihu pokrstiť aj v Trenčíne. „Je dobre, ţe môţem 
predstaviť knihu aj Trenčanom,“ hovorí Feldek. Kniţka „Na 
skle maľované, z dreva vyzerané“ je spojená z dvoch častí. Na 
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skle maľované je preklad knihy Ernesta Brylla a Z dreva 
vyzerané je autorova hra s Jánošíkovskou tématikou. „Celý 
ţivot s Bryllom súperím, nikdy sa mi nad ním nepodarilo 
zvíťaziť, teraz som s ním aspoň remizoval.“ Po skončení 
besedy manţelia Feldekovci novú knihu symbolicky pokrstili 
hrachom. 

V závere spisovateľ Ľubomír Feldek prisľúbil, ţe sa moţno 
vráti do Trenčína aj so svojou ďalšou kniţkou o Alexandrovi 
Dubčekovi s fotografiami Karola Kálaya, ktorý ho fotil po-
sledných päť rokov jeho ţivota. Keďţe je v Trenčíne Uni-
verzita Alexandra Dubčeka, mali by sme ju pokrstiť práve tu,“ 
dodal Ľubomír Feldek. 

Úplne na záver treba dodať, ţe v ten istý deň v kine Hviez-
da sa hrala hra Ľubomíra Feldeka Smrť v ružovom o ţivote 
šansoniérky Edith Piaf v obsadení autorovou dcérou Kata-
rínou. 

www.sme.sk 25.10.2009 
 
V priestoroch Kultúrneho centra Dlhé Hony v nákup-

nom stredisku Druţba sa v pondelok 12. októbra 2009 usku-
točnila milá slávnosť, keď pri príleţitosti Mesiaca úcty 
k starším si trenčianska pobočka Zdruţenia kresťanských 
seniorov Slovenska pripomenula okrúhle ţivotné jubileá svo-
jich členov. 

Predpoludňajšie stret-
nutie sa začalo, ako sa na 
kresťanov patrí, krátkou 
modlitbou a potom uţ 
nasledoval pestrý kultúr-
ny program pripravený 
z vlastných zdrojov, 
v ktorom sa striedal pred-
nes poézie s hudobným 
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sprievodom či spevom zmiešaného zboru. Rezké melódie 
s tematikou  mladosti boli popretkávané poučnými príbehmi 
na zamyslenie s vtipnou pointou zanechávali úsmevy na 
tvárach všetkých prítomných 

Primátor Ing. Branislav Celler si kultúrne predstavenie 
vychutnal s neskrývaným záujmom, ktorý ho skomentoval 
slovami – „svojím programom ste nám všetkým pripravili 
krásny záţitok.“ a ďalej pokračoval, veď „pravidelne sa s vami 
stretávame práve v októbri pri príleţitosti Mesiaca úcty k star-
ším. Ţelám vám, aby takými slávnostnými boli kaţdý  mesiac, 
deň, hodina, lebo si to zaslúţite, čo ste urobili a stále robíte pre 
svoje rodiny, pre spoločnosť. Prajem vám do ďalšieho ţivota 
veľa zdravia a mnoho krásnych chvíľ v kruhu vašich rodín,“ 
Poslanec slovenského parlamentu Martin Fedor nadviazal na 
primátorove slová a vo svojom príhovore vyjadril prítomným 
vďaku v svojom  
mene i v mene 
generácie ich po-
tomkov. Dekan 
Trenčianskej 
farnosti mons. 
Mgr. Milan 
Kupčík pripo-
menul dôleţitosť 
a potrebnosť 
starších ľudí, ale 
najmä ich nevyčerpateľnú múdrosť a dobrotu. „Kaţdé obdo-
bie ţivota má svoje čaro. Prajem vám, aby ste krásy staroby 
nachádzali v kruhu svojich blízkych. Blahoţelám všetkým 
jubilantom a nech vás Pán Boh ochraňuje.“  Ako posledný 
z hostí vystúpil predseda krajskej organizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska Ing. Jozef Mikloš, ktorý poprial prítomným 
seniorom najmä pevné zdravie, pohodu a radosť.  
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Po tejto milej slávnosti nám predseda mestského klubu 
Zdruţenia klubu kresťanských seniorov Vojtech Filin pove-
dal : „naši seniori sa schádzajú uţ jedenásť rokov. V súčas-
nosti má zdruţenie viac ako 200 členov. Kultúrne stredisko na 
Dlhých Honoch sa stalo pre nás pevným prístavom, kde 
uskutočňujeme svoje aktivity. Mesiac úcty k starším sa stal 
pre nás priestorom, aby sme si pripomenuli jubileá svojich 
členov od šesťdesiat ročných aţ po osemdesiatpäťročného. 
Zdruţenie kresťanských seniorov si uctilo kaţdého jubilanta 
milou pozornosťou – súsoším Svätej rodiny. 

Kultúrnym strediskom na Dlhých Honoch sa v pondelok 
niesol aj takýto vinš :  

„Dajţe vám Boţe, čo vám dať môţe 
Hojnej milosti, málo starostí, veľa radosti, zdravia, šťastia  
Ba aj chleba a ostatného koľko treba. 
Nech Boh ţehná vaše kroky ešte dlhé, dlhé roky.“ 
Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 764/1/09  
 
Dňa 22. októbra 2009 zorganizovalo Krajské stredisko Únie 

nevidiacich a slabozrakých v Trenčíne spoločenské podujatie 
pod názvom „Sme na jednej lodi“, v rámci ktorého vystúpilo 
divadlo Normálka s divadelným predstavením „Výlet“. Pred-
stavenie bolo určené pre zrakovo postihnutých, ich rodinných 
príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac 
o stredisku. Pozvánka na podujatie dostali aj zástupcovia kraj-
skej samosprávy a štátnych inštitúcií, ktorí činnosť únie pod-
porujú, ako tieţ študenti, ktorí ako dobrovoľníci zabezpečovali 
verejnú zbierku „Biela pastelka“. „Aspoň takto chceme vyja-
driť našu vďaku všetkým, ktorí svojím dielom prispeli k zlep-
šeniu situácie zrakovo postihnutých“, povedala vedúca tren-
čianskeho strediska Silvia Sudorová. 

Vlastné poznámky 
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Domov sociálnych sluţieb pre ľudí s mentálnym postihnu-
tím v Trenčíne si dňa 19. novembra 2009 pripomenulo svoje 

desiate narodeniny. Toto ne-
štátne zariadenie poskytuje so-
ciálnu sluţbu v zmysle zákona 
č. 448/2008 Z.z. na základe 
registrácie vydanej Trenčian-
skym samosprávnym krajom. 
Na týchto narodeninách sa zú-
častnili klienti aj z iných do-

movov sociálnych sluţieb Trenčianskeho kraja, zástupcovia 
mestskej samosprávy, aby sa zoznámili s jednotlivými činnos-
ťami trenčianskeho stacionára. Bliţšie o jeho činnosti infor-
movala jeho riaditeľka Eva Struhárová. „Našim cieľom je 
začleniť klientov do plnohodnotného ţivota, prostredníctvom 
rozširovania osobnostných 
kvalít klientov, pritom ich ne-
vylúčiť z fungujúceho rodin-
ného prostredia. Kapacita za-
riadenia je 20 klientov. Sta-
rostlivosť klientom zabezpeču-
jú vychovávateľky s pedago-
gickým vzdelaním a ostatný 
odborný personál.“  

Sociálne sluţby v tomto zariadení sa zabezpečujú prostred-
níctvom odborných, obsluţných a iných týchto činností : 
- pracovná – v tejto činnosti klienti vykonávajú pomocné 

práce v práčovni, rôzne ručné práce, modelujú z hliny, po-
máhajú pri varení, pri pečení drobného pečiva, šijú na 
šijacom stroji, starajú sa o kvety; 

- rehabilitačná – činnosť zahrňuje rôzne druhy individuál-
nych a skupinových cvičení na posilňovacích strojoch, ale 

Eva Struhárová 
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i masáţe, hydroterapia, rašelinové zábaly, sauna, muzi-
koterapia a podobne; 

- výchovno-vzdelávacia – 
táto činnosť zahrňuje in-
dividuálne rozvíjanie 
klienta v matematike, slo-
venskom jazyku a lite-
ratúre, prírodopise, vlas-
tivede, práce s počítačom, 
etickej a estetickej vý-
chove; 

- sebaobslužná – v tejto činnosti je kladený dôraz na upra-
tovanie interiéru a exteriéru stacionára, príprava stolovania; 

- relaxačná – táto činnosť sa sústreďuje na turistiku, vy-
chádzky, meditačné cvičenia, spoločenské hry, športové hry 
a arteterapiu; 
Vlastné poznámky 

 
Aj v roku 2009 poskytla Liga proti rakovine z verejnej 

zbierky „Deň narcisov“ príspevok vo výške 4.100 eur pre 
Hospic Milosrdných 
sestier v Trenčíne, 
ktorý prevádzkuje 
nezisková organizá-
cia  Refugium. Z 
týchto finančných 
prostriedkov do za-
riadení zakúpili anti-
dekubitárne matrace, 
polohovateľné poste-
le, infúzne stojany, 

bazéniky na umývanie vlasov pre imobilných pacientov, bio-
trónovú lampu a inštrumentárium. Riaditeľ zariadenia Ing. 
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Vladimír Chlebana vysvetlil, ţe „zakúpením predmetných 
výrobkov sa snaţili doplniť zariadenie Hospicu milosrdných 
sestier v Trenčíne tak, aby starostlivosť o pacientov v termi-
nálnom štádiu ochorenia, z ktorých prevaţnú väčšinu tvoria 
onkologickí pacienti, smerovala k zmenšeniu ich utrpenia 
a zlepšenia kvality zostávajúceho ţivota. Vyjadrujeme touto 
cestou, v mene našich pacientov -  vyjadriť vďaku za pomoc 
a podporu všetkým podporovateľom verejnej zbierky a oso-
bitne Lige proti rakovine.“ 

Vlastné poznámky 
 

Pani Bertuška de Bruyn z Holandska bola v závere                
49. týţdňa tohto roka neodmysliteľným hosťom Domova 
sociálnych sluţieb DEMY v Trenčíne, aby potešila klientov 
tohto zariadenia v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ale aj pracovníkov a rodičov detí. Uţ dvanásť rokov pri-
chádza táto 77-ročná dôchodkyňa z krajiny tulipánov v pred-
vianočnom období, aby postihnutým deťom osobne odovzdala 
najrozmanitejšie darčeky, ktoré pre ne zhromaţďovala počas 
celého roka. Ich finančná hodnota je podľa riaditeľa zariadenia 
Mgr. Tibora Gavendu nevyčísliteľná a mnoţstvo darov sa dá 
rátať na kamióny, v ktorých sú hračky, odevy, elektrospo-
trebiče, prikrývky a ďalšie vzácne dary a postupne zaplnili ce-
lú telocvičňu zariadenia. 

„Táto činnosť napĺňa môj ţivot, prináša mi radosť a uspo-
kojenie,“ zdôrazňuje vitálna pani, ktorá však uţ v tomto roku 
sama bojovala so zdravotnými problémami. Napriek tomu, aj 
vďaka hlbokej viere, našla silu, splnila svoju misiu a pre-
konala veľkú diaľku, aby do DEMY osobne mohla zavítať. „V 
Holandsku som za tie peniaze mohla mať dva – tri domy – ale 
načo by mi boli. Sama deti nemám, ale toto tu je moja rodina,“ 
dodala. A je neuveriteľné, s akou radosťou ju privítali deti aj 
s tým najzávaţnejším postihnutím, cítia jej nezištnú lásku, po-
zitívnu energiu a úprimnú náklonnosť. 
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„S Bertuškou som sa po prvýkrát stretol ešte ako riaditeľ 
Nemocnice s poliklinikou v Trenčíne, kde nám prisľúbila do-
dať polohovateľné postele. Pravdu povediac – príliš som ne-
veril, ţe svoj sľúb dokáţe zrealizovať, kým sa nám pred 
nemocnicou nezastavili dva kamióny so sto novými poste-
ľami, ktoré pacientom slúţia dodnes,“ spomína s úsmevom 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH, ktorý ju vo štvrtok 3. decembra 2009 prišiel 
do zariadenia pozdraviť. „Je to mimoriadne vzácna ţena, patrí 
jej moja úcta a vďaka“. 

Klienti zariadenia DEMY v Trenčíne pripravili svojmu 
vzácnemu hosťovi pani Bertuške divadelné predstavenie, ktoré 
nacvičili na nedávnu prehliadku Trenčiansky Omar. V piatok 
4. decembra 2009 ukončila pani Bertuška svoj týţdenný pobyt 
v DEMY v Trenčíne stretnutím sa nielen s deťmi, ale aj s ich 
rodičmi a pracovníkmi zariadenia a rozdala posledné darčeky. 
Pri rozlúčke poznamenala, ţe sa vracia domov plná elánu, aby 
znova začala oslovovať sponzorov a pripravila tak štedré 
Vianoce v budúcom roku.  

Vlastné poznámky 
 
V poradí uţ siedmu 

stanicu vrtuľníkovej 
záchrannej sluţby 
otvorili dňa 10. de-
cembra 2009 na le-
tisku v Trenčíne. Sta-
nicu s označením 
Krištof 07 bude na 
základe rozhodnutia 
Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky prevádzkovať popradská spoloč-
nosť Air Transport Europe. Za pár hodín svojho fungovania 
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mali leteckí záchranári hneď dva ostré výjazdy. „Hneď ráno o 
siedmej hodine sme vykonali transport pacienta s infarktom 
myokardu do nitrianskej nemocnice a pred chvíľou sa vykonal 
ďalší transport pacienta so srdcovou príhodou,“ povedal kona-
teľ spoločnosti Ján Kuboši. 

Vrtuľník z trenčianskeho letiska má akčný rádius sedemde-
siat kilometrov od základne, v prípade núdzi má povolenie 
však na celé územie Slovenka. Ďalšie stanice má spoločnosť v 
Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Poprade a Ţi-
line. Prevádzkovať vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú sluţbu 
začali v roku 1995 a doteraz nalietali viac ako 11-tisíc le-
tových hodín pri viac ako 9500 zásahoch. 

www.sme.sk 10.12.2009 
Pomocná evidencia 833/1/09  

 
Posledná tohtoročná prednáška Akadémie tretieho veku pri 

Jednote dôchodcov na Slovensku sa 23. decembra 2009 začala 
netradičným programom, v ktorom vystúpil folklórny súbor 
Véna zo Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, betlehemci 
s čertom z detského folklórneho súboru Kornička s koledami, 
čím pripomenuli seniorom vianočnú atmosféru z čias ich mla-
dosti. Seniori dostali od mesta aj darčeky, ktoré si uţijú v bu-
dúcom roku 2010 a sú pre 
nich pripravené troj aţ 
päťdňové návštevy Slo-
vácka za symbolický po-
platok. A to nie je všetko, 
pretoţe pre milovníkov 
divadla Trenčianske vir-
tuálne divadlo plní ich ţe-
lanie, ţe v Trenčíne budú 
uskutočňovať dva razy do 
mesiaca divadelné predstavenie s tým, ţe pre seniorov budú 
hrať mesačne jedno predstavenie zadarmo. Dobrou správou 
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pre trenčianskych seniorov je, ţe od marca 2010 sedem-
desiatroční a starší uţ v mestskej hromadnej doprave cestovať 
zdarma. Túto skutočnosť potvrdil primátor mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, keď povedal, ţe „táto realita je výsledkom 
viacerých rokovaní medzi Radou starších a viacerými tren-
čianskymi organizáciami dôchodcov.“ 

Z miestami vtipnej prednášky MUDr. Mariána Kaščáka sa 
seniori dozvedeli zaujímavosti z histórie objavovania pro-
biotík, o ich dôleţitosti a fungovaní v ľudskom organizme, 
kde sa prirodzene nachádzajú a tieţ upozornil, aby si v lekárni 
pýtali iba také výţivové doplnky, ktoré obsahujú ţivé kultúry 
týchto nepostrádateľných organizmov. Tieţ pripomenul, v kto-
rých potravinách sa probiotiká vyskytujú. 

Na záver stretnutie podpredseda Akadémie tretieho veku 
Ing. Jozef Mikloš poďakoval za spoluprácu a odovzdal ďa-
kovný list Jane Homolovej opúšťajúcej pracovný post v Kul-
túrnom stredisku na Dlhých Honoch. Príjemné stretnutie 
ukončili členovia Klubu kresťanských seniorov pásmom via-
nočných piesní, kolied a hovoreného slova. 

Vlastné poznámky  
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Ţivotné prostredie 
 
V dňoch 24. a 25. januára 2009 sa konal 12. ročník medzi-

národnej výstavy psov všetkých plemien v priestoroch výs-
taviska Expo Center a.s. v Trenčíne. Nad výstavou prevzala 
patronát Medzinárodná kynologická organizácia – FCI a orga-
nizovala ju Slovenská kynologická jednota – SKJ, v spolu-
práci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho 
zväzu v Trenčíne. Na výstavu sa prihlásilo 2420 psov, 251 
plemien ktoré sa posudzovali osobitne podľa veľkosti, sfar-
benia a druhu osrstenia. Prihlásených psíkov posudzovalo 20 
rozhodcov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Na 
výstavu sa prihlásili okrem slovenských aj vystavovatelia z 
jedenástich štátov Európy, z ktorých najpočetnejšie bola zastú-
pená Česká republika – 976 psov, Poľsko – 119 psov,  Ma-
ďarsko – 27 psov a Rakúsko – 15 psov.  Slovenskí kyno-
lógovia na výstavu prihlásili 1.269 psov. Najviac psov bolo 
prihlásených z plemien : Rhodesian Ridgeback – 58 kusov, 
Golden Retriever – 50 kusov, Bernský salašný pes a Čínsky 
chocholatý pes - 50 kusov. Na výstavu prihlásili vystavo-
vatelia aj málo sa vyskytujúce plemená, ako napr. Portugalský 
ovčiak, Brandlbracke, Švýcky durič a Ruský toy. Víťazi, t.j. 
najkrajšie jedince jednotlivých plemien súťaţili o najpres-
tíţnejšie tituly. O tom ako dopadli súťaţe doplňuje niţšie uve-
dené hodnotenie : 
Výsledková listina záverečných súťaţí – 24. januára 2008 
kategória Junior Handling 9 - 13 rokov 
1. Srpová Lucie, Flat, Coated Retriever 
2. Balajková Nilola Anglický seter 
3. Bobríková Angelika Čínsky chocholatý pes 
kategória Junior Handling 14 - 17 rokov 
1. Greksová Viktória, čínsky chocholatý pes 
2. Tomečková Lenka, zlatý retriever 
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3. Ošková Eva, šeltia 
Najkrajší pár psov 
1. Maltézsky psík, Mlezivová Soňa, CZ Paris z Nového města  
2. Austrálsky ovèiak, Musial Iwona,  
3. Československý vlčiak, Šefčíková Veronika,  
Veľká cena národných plemien 
1. slovenský čuvač, Beny, Sumka Marek 
2. slovenský hrubosrstý stavač, Eza, Kováč Maroš 
3. československý vlčiak, Ostin, Šefčíková Veronika  
Najkrajšie šťeňa 
1. austrálsky ovčiak, Musial Iwona 
2. beauceron ´d Rosde,  P. Černá, Dagmar+Ján Verner 
3. rodézsky ridţbek belatrix, Gřešovi Petr a Gabina 
Najkrajší dorast - pes 
1. poľský níţinný ovčiak, Brunsová Barbara-Stamp Wolf-

gang 
2. zlatý retriever, Siková Eva Ing. 
3. pointer cliff, Sárkány Zoltán 
Najkrajší dorast - suka 
1. aljašský malamut, Radovan a Iva Lysákovi 
2. americký kokeršpaniel, Vítková+Pucher+Konya 
3. československý vlčiak trummy, Šámal David 
Najkrajší mladý pes 
1. Welsh Corgi Pemebrok, Alena Srbová 
2. shih tzu solaris avis magic, Machynová Beáta 
3. špis malý nové farby, Vlčková Věra MVDr. 
Najkrajšia mladá suka 
1. lhasa apso orllane´s all, Balţo Radek 
2. rodézsky ridţbek, Krchňavá Milada 
3. československý vlčiak, Agora, Šefčíková Veronika  
Najkrajší veterán 
1. zlatý retriever, Jana a Michal Nechalovi 
2. shih Tzu, Malgorzata Róbert 
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3. pudel strieborný stredný, Milan a Jana Malíkovi 
Víťaz čestných tried 
1. americký kokeršpaniel, Klesniaková Denisa 
2. shih Tzu, Rezbárik Miroslav  
3. špic trpazličí, Vlčková Viera, MVDr.  
Najkrajší pes prvého dňa  
Shih Tzu, Smetanová Martina 
 
Výsledková listina záverečných súťaţí  dňa 25. januára 
2009 
Junior Handling 9 - 13 rokov 
1. Kuntová Nadeţda, Bišon 
2. Holodová Michaela, zlatýretriever 
3. Škrobánková Kateřina, bradáč stredný  
Junior Handling 14 - 17 rokov 
1. Vašendová Veronika, terrier  
2. Šusterová Dominika, bradáč 
3. Števiar Juraj, saluk  
Najkrajší pár psov 
1. Bedlington terrier, Ideal knight Bos Grunniens & Háta 

Bos Grunniens, Duša Dušan  
Súťaţ chovateľských skupín 
1. Soft coated wheaten terrier kní - York, Mgr. Šubertová 

Petra  
Najkrajšie šťeňa 
1. west highland wjite terrier,  Kryszak Agnieszka  
Najkrajší dorast - pes 
1. bradáč malý čiernosrstý, Kubínová Radka 
Najkrajší dorast - suka 
1. bernský salašný pes, Jergušová Adriána  
Najkrajší mladý pes 
1. tosa abenji tosa, Marek Zeman+Pavlíčková 
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Najkrajšia mladá suka 
1. novofoundlandský pes Missipi.Missouri Velčická Dagmar  
Najkrajší veterán 
1. jazvečík dlhoprstý trpazličí, Ruţičková S.+Pytlounová L. 
Víťaz čestných tried 
1. staffordshire bull terrier, Janovcová Ivana 
Najkrajší pes výstavy druhého dňa 
írsky vlkodav, Polášková Martina 
Víťaz medzinárodného veľtrhu psov Trenčín 2008 
shih tzu, Smetanová Martina 
Junior Handling 9 - 13 rokov - vyhodnotenie za rok 2008 
1. Kuntová Nadeţda 
2. Holodová Michaela 
3. Bobríková Angelika  
Junior Handling 14 - 17 rokov - vyhodnotenie za rok 2008 
1. Šusterová Dominika  
2. Števiar Juraj  
3. Repková Michaela  

Vlastné poznámky 
 

„Daj si vodu...z vodovodu!“ bol názov druhého ročníka ús-
pešného projektu, ktorý odštartovala Trenčianska nadácia           
17. februára 2009 na svojej tlačovej konferencii. Tohoročný 
projekt zaznamenal oproti predchádzajúcemu dve zmeny. 
Kým predchádzajúci ročník sa zameriaval na ţiakov a štu-
dentov základných a stredných škôl, tento ročník je venovaný 
deťom materských škôl a jeho garantom je Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť, a. s, a jej partnerom sa stala 
Trenčianska nadácia. Myšlienka projektu spočíva v nenahra-
diteľnosti vody v ţivote človeka a v schopnosti realizátorov 
projektu odovzdať túto informáciu prijateľnou formou tým 
najmenším. „Kolobeh ţivota“ vody bude deťom pútavou for-
mou pribliţovaný počas trvania projektu od februára do júna 



 677 

2009. Spolu s učiteľmi a rodičmi sa zúčastnia viacerých aktivít 
projektu, ktoré logicky nadväzujú jedna na druhú a ich cieľom 
je poskytnúť deťom praktické skúsenosti s vodou a to formou : 
- prednášok v zmysle interaktívnych hier pre deti doplnené 

didaktickými pomôckami; 
- nacvičením divadelnej hry, ktorej hlavnými postavami sú 

dvaja kamaráti Kvapka a Kvapko v podaní ţiakov Mater-
skej školy Trenčín - Orechové Martina Csillagiho a Emky 
Štefánikovej a prostredníctvom ich dobrodruţstiev sa deti 
zoznámia so „ţivotom vody“. 

- účasť na Svetovom dni vody dňa 23. marca 2009 v Tren-
číne; 

- vyhlásenie výtvarnej súťaţe o NAJ leporelo o ceste vody; 
- vyhlásenie grantového kola na tri hlavné témy projektu - 

Cesta vody, Pitný reţim alias Voda základ ţivota, Šetri 
tam kde treba. 
Téma ochrany pitnej vody a s ňou spojených pozitívnych 

návykov je ťaţká aj pre 
dospelú verejnosť, a pre-
to je do samotného pro-
jektu zakomponované 
mnoţstvo drobných prv-
kov, ktorých úlohou je 
prebudiť záujem detí a 
vtiahnuť ich do deja. 
Okrem maskotov pro-
jektu Kvapky a Kvapka 

je pripravený komiks – omaľovanky o vode, stolová hra, sce-
nár divadelnej hry, leporelo o ceste vody. Motiváciou pre 
pedagógov môţe byť získanie didaktických pomôcok pre škôl-
ku, praktické ceny vo výtvarnej súťaţi, moţnosť získať finan-
čný grant na realizáciu vlastných kreatívnych aktivít. Moti-
váciou pre účasť rodičov v projekte je úspech ich detí pri 

Kvapko a Kvapka 
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nacvičovaní divadelnej hry, ocenenie vo výtvarnej súťaţi, 
nové vedomosti a návyky ich detí. 

Pomocná evidencia 74/1/09 
 
V pondelok 23. februára 2009 sa uskutočnilo druhé stret-

nutie predstaviteľov partnerských miest Zlína a Trenčína, za-
merané na revitalizáciu detských ihrísk. Delegáciu Zlína vie-
dol námestník primátora Hynek Steska, na mestskom úrade 
privítal hostí viceprimátor Tomáš Vaňo. 

Po skončení rokovania Hynek Steska povedal, ţe „pri pr-
vom stretnutí sme hovorili o vybudovaní detských ihrísk 
v Trenčíne a Zlíne. Teraz vidíme, ţe máme rôzne prístupy 
v detailoch, bude-
me sa musieť vzá-
jomne usmerňo-
vať a učiť sa je-
den od druhého. 
Dobré nápady si 
musíme vymieňať 
a na záver vypra-
covať úspešný 
projekt cezhranič-
nej spolupráce, 
aby sme nemuseli 
dávať iba svoje prostriedky, ale musíme vyuţívať aj európske 
peniaze.“ Poslanec Martin Barčák sa rozhovoril o rekon-
štrukcii detských ihrísk na Zámostí. Myšlienka spojiť sily do 
spoločného prostriedku mu prišla na myseľ dávnejšie, teraz sa 
dočkal jej realizácie. „My sme garantom projektu, ponúkame 
partnerom svoje skúsenosti na vypracovanie československého 
operačného programu zameraného na revitalizáciu detských 
ihrísk a oddychových zón,“ citoval Martin Barčák. Doplnil, ţe 
cieľom projektu je pokračovať v rekonštrukcii ihrísk Zámos-

zľava – B. Cvacho, T. Vaňo, M. Barčák, H.Steska, Z. Pecharová a M. Černická. 
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tia, treba však hľadať nové zdroje financovania, čo je dnes 
veľký problém. „Cítim spoločenskú objednávku na vyššiu 
kvalitu a bezpečnosť. Po skúsenostiach z rekonštrukcie ihrísk 
a hľadania kontaktov vidím v tejto spolupráci moţnosť 
realizovať naše zámery. Navyše takto zameraný projekt cez-
hraničnej spolupráce sa mi zdá dostatočne realistický,“ doplnil 
Martin Barčák. Na záver stretnutia Trenčania ukázali hosťom 
zrekonštruované ihrisko na Obchodnej ulici v Nových Zla-
tovciach. 

Info Trenčín 27.02.2009 
Pomocná evidencia 100/1/09 
 
Od 1. apríla do 4. apríla 2009 na celkovej ploche 5.470 m2 

patrilo miesto na trenčianskom výstavisku Expo Centrum a.s. 
piatim špecializovaným podujatiam - Záhradkár, Včelár, 
Zdravý ţivotný štýl, Poľovníctvo – Rybárstvo a Golf na 
ktorej sa predstavilo 243 vystavovateľov zo Slovenska, Českej 
republiky, Poľska, Maďarska a Rakúska.  

Slávnostné otvorenie výstav sa uskutočnilo dňa 1. apríla 
2009 na voľnom priestranstve pred programovým centrom za 
účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavla Sedláčka, 
MPH, predsedu Slo-
venského zväzu zá-
hradkárov Ing. Ivana 
Hričovského, DrSc., 
predsedu Slovenské-
ho zväzu včelárov 
Ing. Ľudovíta Gála, 
riaditeľky Regionál-
neho úradu verejné-
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ho zdravotníctva v Trenčíne MUDr. Márie Štefkovičovej, 
MPH, tajomníka Slovenského rybárskeho zväzu - Rady Ing. 
Ferdinanda Baláţa a ďalších hostí.  

V slávnostnom príhovore Ing. Ivan Hričovský, DrSc. zvý-
raznil poslanie tejto výstavy, ktorá uţ pätnásť rokov učí 
slovenských záhradkárov, čo budeme pestovať teraz, ako aj 
v budúcnosti. Záhrada sa teraz viac ako inokedy sa stáva viac 
ako inokedy sociálnou istotou, stáva sa koloritom krajiny, 
mesta a dediny. Záhrada je vychovávateľkou. Keby ste sa ma 
opýtali, čo je pre mňa záhradka, odpovedal by som týmito 
slovami „Záhradka je pre mňa dobro, láska, krása a zdravie. Ja 
verím, ţe aj pre vás všetkých.“ Na jeho príhovor nadviazal 
Ľudovít Gál, ktorý v úvode si pomohol výrokom známeho 
fyzika Eisteina, ţe „ak vyhynie včela, tak do piaď rokov 
vyhynie aj človek.“ Zrejme slávny učenec mal na mysli mi-
moriadne ťaţké obdobie, keď vo svete klesá počet včelstiev 
a stáva sa akútnym problémom s opeľovaním rastlín. Kaţdá 
takáto výstava, ktorá v týchto  dňoch prebieha v Trenčíne je 
rozumom zadarmo. Tým chcel zvýrazniť, ţe i keď sa zmenila 
mena z koruny na euro nezmenila sa filozófia výstavy. 

Ťaţiskom podujatia bol u tradične návštevnícky mimo-
riadne obľúbený veľtrh záhradkárskych potrieb Záhradkár, 
ktorý uţ pätnásť rokov organizuje výstavisko Expo Center a.s. 
v spolupráci s redakciou časopisu Záhradkár a Slovenským 
zväzom záhradkárov. Široký sortiment osív, sadív, okrasných 
a úţitkových rastlín, záhradkárskych potrieb a malej 
poľnohospodárskej techniky ponúklo 121 vystavovateľov. 
Veľký záujem zo strany návštevníkov sa sústredil najmä na 
ukáţky prác s rastlinami a rozličným náradím i strojmi. Nielen 
pre odborníkov, ale aj pre laickú verejnosť boli pripravené 
prednášky a semináre k záhradkárskej problematike, na kto-
rých sa zúčastnil známy odborník prof. Ing. Ivan Hričovský, 
DrSc., Zaujímavé boli aj ukáţky veľkonočného a jarného 
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aranţovania kvetín, ktoré predvádzali študenti Stredných 
záhradníckych škôl z Malinova a Piešťan. 

    V symbióze so záhradkárskym veľtrhom sa uţ trinásty-
krát konala výstava 
Včelár. Prehľad 
o sortimente včelár-
skych potrieb a vče-
lích produktov pri-
nieslo tento rok 12 
vystavovateľov. Čle-
novia Slovenského 
zväzu včelárov zoz-
namovali návštevní-

kov so svojimi cennými skúsenosťami zo svojej práce pri 
získavaní medu prostredníctvom odborných prednášok.  

Zdravie, relax a celková vyváţenosť osobnosti to bolo 
motto výstavy Zdravý ţivotný štýl, ktorej jedenásty ročník sa 
konal pod patronátom Úradu verejného zdravotníctva Sloven-
skej republiky, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Trenčíne a Výskumného ústavu potravinárskeho 
Bratislava. V rámci tejto výstavy sa predstavilo 62 firiem s 
výrobkami zdravej 
výţivy, prírodnými 
liečivami, prírodnou 
kozmetikou a odbor-
nou literatúrou. Pre-
zentáciu vystavovate-
ľov doplnil bohatý 
sprievodný program, 
ktorého súčasťou bolo 
päť odborných konfe-
rencií a početné pred-
nášky, z ktorých pozornosť si zaslúţila najmä prednáška 

včelár Ing. Ivan Krivý z Trenčína tieţ vystavoval 

najväčší záujem bol o zmeranie krvného tlaku 
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MUDr. Vladimíra Savčenka na tému „Abeceda medziľud-
ských vzťahov“. Novinkou v sprievodnom programe výstavy 
bola súťaţ Miss Fitness 2009 s nomináciou na Majstrovstvá 
Slovenska vo fitness, na ktorej sa stretlo tucet slovenských 
fitnesiek. Víťazstvo si odniesla Marianna Holbová z Fitness 
Gabrhel Trenčín pred Luciou Černákovou zo Ţiliny a Andreo-
vou Masárovou z Fitness Gabrhel Trenčín. V súťaţi Fitness 
detí zvíťazila Diana Schiererová z Prievidze pred Elizabeth 
Uhliarovou a Evou Baníkovou, obe zo Ţiliny. Pre návštev-
níkov boli pripravené bezplatné vyšetrenia a ukáţky zdravo-
tníckych techník. 

Pre milovníkov poľovníctva a rybárstva bol určený druhý 
ročník výstavy poľovníckych a rybárskych potrieb Poľov-
níctvo – Rybárstvo. Išlo o podujatie venované  obľúbeným 
voľno časovým aktivitám, nad ktorým prevzali odbornú ga-
ranciu Slovenský rybársky zväz - Rada Ţilina a Slovenský 
poľovnícky zväz, Bratislava. Návštevníci mali tak moţnosť 
vidieť poľovnícke a rybárske potreby ako zbrane, noţe, ry-
bárske prúty a náčinie, lode, poľovnícke a rybárske oblečenie, 
obuv a doplnky, ale aj odbornú literatúru v Trenčíne, ktoré 
ponúklo 25 vystavovateľov. Pre návštevníkov bola pripravená 
panelová diskusia Otázky a odpovede o rybárstve. 

Po prvýkrát sa 
súbeţne so spome-
nutými výstavami 
Záhradkár, Včelár, 
Zdravý ţivotný 
štýl, Poľovníctvo – 
rybárstvo sa usku-
točnil v dňoch 3. aţ 
4. apríla 2009 piaty 
ročník výstavy gol-
fových potrieb, na 
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ktorom sa predstavilo 22 vystavovateľov. K rozvoju tohto 
čoraz viac obľúbeného športu chceli organizátori napomôcť aj 
touto jedinou odbornou výstavou svojho druhu na Slovensku, 
ktorej zámerom je priblíţiť širokej verejnosti toto atraktívne 
odvetvie športu. Na výstave sa predstavili s najnovšími kolek-
ciami golfových potrieb takmer všetci poprední ich slovenskí 
predajcovia.  Pre začiatočníkov, ktorí golf ešte nehrajú, bolo 
pripravené aj tréningové odpalisko s analyzátorom golfového 
švihu POD 4000, kde si túto nádhernú hru mohli pod do-
hľadom golfového trénera vyskúšať.  

Veľmi zaujímavým podujatím v týchto výstavných dňoch  
2. aţ 4. apríla 2009 bol Veľkonočný gazdovský dvor, na 
ktorom prezentovali výsledky svojej práce 28 slovenských 
farmárov a remeselníkov. Podujatie nadviazalo na minuloroč-
ný „Vianočný gazdovský dvor“, ktorý sa stretol s mimoriadne 
priaznivým ohlasom verejnosti. Výnimočnosť tohto podujatia 
spočíva v tom,  ţe slovenskí výrobcovia predávali svoje pro-
dukty priamo zákazníkom po ukončení notifikačného procesu 
Nariadenia vlády o predaji malých mnoţstiev.  

Vlastné poznámky 
 
Pri výstavbe nových bytových domov, polyfunkčných či 

administratívnych objektov je nevyhnutnou podmienkou pre 
povolenie stavby vybudovanie dostatočného počtu parko-
vacích miest  podľa platnej legislatívy a technických noriem. 
Problém však vzniká pri staršej zástavbe, ktorá vzhľadom na 
niţší stupeň automobilizácie neriešila parkovanie v rozsahu 
dnešných poţiadaviek. Takáto situácia je napríklad v mestskej 
časti Dolné mesto – Kolárova štvrť, ktorá sa vyznačuje hustou 
sieťou úradov, firiem a zdravotníckych zariadení s nedostatoč-
nými podmienkami pre parkovanie. Zloţitú situáciu chce 
Mesto Trenčín riešiť jednosmernými ulicami. Zjednosmer-
nenie ulíc Moyzesova a Kmeťova umoţní parkovanie po 
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oboch stranách komunikácie. Na Kuzmányho ulici, vzhľadom 
k nedostatočnej šírke komunikácie, bude pre parkovanie vyu-
ţitá aj časť chodníka. Moţnosť parkovania na chodníku bude 
upravená dopravnými značkami. Celkovo bude vyznačených 
66 parkovacích miest, z ktorých 3 budú vyhradené pre vo-
zidlá ťaţko zdravotne postihnutých osôb. Parkovacie miesta 
budú navrhnuté tak, aby nebránili vstupu na súkromné pozem-
ky, keď pred kaţdým vjazdom budú šikmé čiary, na ktorých 

vozidlo nesmie stáť 
ani zastaviť. Cie-
ľom uvedeného rie-
šenia je jednoznač-
né vymedzenie 
priestoru pre parko-
vanie v zmysle 
platnej legislatívy, 
zabezpečenie plynu-
lého prejazdu vozi-
diel a zvýšenie bez-
pečnosti chodcov. 
Realizácia zámeru 
bola vykonaná na 
prelome mesiacov 

apríl a máj 2009.  
www.trencin.sk   

 
Nález vonkajšieho mestského opevnenia Trenčína pri Kul-

túrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej repu-
bliky sa stal Národnou kultúrnou pamiatkou. Rozhodlo o 
tom Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ako pre agen-
túru Sita uviedol hovorca rezortu ministerstva kultúry Jozef 
Bednár, rozhodnutie ešte nie je právoplatné.  
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Nález tohto opevnenia spôsobil zastavenie výstavby pod-
zemných garáţi a obchodnej galérie a termín dostavby do 
jesene tohto roku je teda nereálny. V strede Trenčína je nie-
koľko mesiacov oplotená obrovská jama. Krajský pamiatkový 
úrad v Trenčíne ţiada zachovanie nálezu na mieste. Investor 
a Mesto Trenčín 
s tým nesúhlasia. 
Jama preto z 
centra len tak 
skoro asi nez-
mizne. Zvyšky 
opevnenia našli 
na pozemku pri 
výkopových prá-
cach len niekoľ-
ko metrov pod 
zemou. “Mesto Trenčín zatiaľ nedostalo rozhodnutie Mini-
sterstva kultúry Slovenskej republiky vo veci vyhlásenia Ná-
rodnej kultúrnej pamiatky v Trenčín na archeologické ná-
lezisko - vonkajšie opevnenie mesta. Mesto Trenčín bude 
naďalej rokovať s investorom podzemných garáţi o ďalšom 
postupe,” povedala Ing. Jana Marková z kancelárie primá-
tora Mesta Trenčín. 

Investor stavebnej akcie bratislavská spoločnosť Tatra Real 
rozhodnutie rezortu kultúry zatiaľ oficiálne nedostal a k veci 
sa vyjadria aţ neskôr. 

Nález vonkajšieho opevnenia je podľa pamiatkarov na Slo-
vensku unikátom. „Z dostupných ikonografických prameňov 
je moţné nález identifikovať ako základové murivo tvoriace 
zvyšok vonkajšej línie opevnenia mesta. Ide pravdepodobne o 
predsunutú časť mestského opevnenia, ktorá bola vybudovaná 
niekedy v priebehu 17. storočia,“  uviedla archeologička Beáta 
Černická. Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne tvrdí, ţe po-
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dľa dostupných informácií zvyšky vonkajšieho opevnenia v 
systéme opevnení stredovekých miest neboli zatiaľ na 
Slovensku identifikované.  

Nález firme bráni vybudovať pod galériou vyše 130 
podzemných garáţí. Investor ako aj mesto si vedia predstaviť, 
ţe by múr vyniesli na povrch a zakomponovali ho do úpravy 
priestranstva pred Domom armády. Krajský pamiatkový úrad 
v Trenčíne podľa jej riaditeľky Evy Gazdíkovej túto moţnosť 
vylučuje. Archeológ Archeologického ústavu Slovenskej 
akadémie vied  v Nitre Matej Ruttkay tvrdí, ţe nevidí aţ taký 
problém o vynesení nálezu na povrch. Argumentoval tým, ţe 
podobné zásahy sa robili nielen na Slovensku, ale aj v Európe.  

Vlastné poznámky 
 
V pondelok 30. marca 2009 sa v priestore parku pod Juhom 

stretli zástupcovia mesta Trenčín – primátor Ing. Bra-nislav 
Celler, pos-lanci za 
mestskú časť Juh 
Branislav Zu-
bričaňák a Ing. An-
ton Boc so zástup-
cami Útvaru archi-
tektúry a územného 
plánovania Mest-
ského úradu 
v Trenčíne s cieľom 

spoločne zhodnotiť rekon-štrukciu parku pod Juhom. Priamo 
na mieste prešli zanedbané časti územia, ktoré čakajú v 
najbliţšom období zmeny k lepšiemu.  ,,Po rekonštrukcii bude 
park bude krajším, bezpeč-nejším, aby  sa ľudia nebáli tadiaľ 
prejsť ani za tmy. Jedno-ducho, bude to park pre ľudí. A to je 
naším cieľom,“ zhrnul stretnutie primátor Ing. Branislav 
Celler.  Na tento účel je v rozpočte mesta vyčlenených 174 
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tisíc euro. Okrem revita-lizácie zelene, v rámci ktorej sa 
vymenia niektoré prestar-nuté, poškodené, napadnuté či 
nevhodne vysadené stromy, sa na niektorých v úsekoch vysadí 
nová zeleň. Podľa vedúcej útvaru architektúry a územného 
plánovania Ing. arch. Adria-ny Mlynčekovej nové stromy 
 a kríky budú vysadené tak, aby v kaţdom ročnom období 
kvitnutím zabezpečovali farebnú pestrosť. Pri ich výbere sa 
myslelo aj na alergikov. Nové druhy zelene budú v tomto 
smere vhodnejšie ako pôvodné. Z pohľadu bezpečnosti 
predmetného priestoru pribudnú kamery napoje-né na mestskú 
políciu a pri-
budnú aj nové 
svetlá popri 
všetkých chod-
níkoch. Estetic-
kej úprave ur-
čite pomôţe no-
vý mobiliár – 
lavičky, odpad-
kové koše či 
iné prvky 
drobnej architektúry. Pre najmenších Juţanov v priebehu 
nasledujúcich rokov pribudne v časti  ve-dľa podchodu nové 
voľne dostupné detské ihrisko, a lákadlom bude určite aj 
plánovaný detský vlek, ktorý v zimnom období umoţní 
rozšíriť moţnosti športovejšie vyuţívať dnešnú sán-karskú 
dráhu. 

www.trencin.sk 31.03.2009 
Pomocná evidencia /1/09 
 
Mesto Trenčín sa rozhodlo zachrániť vŕbu bielu na Jesen-

ského ulici v blízkosti Slovenskej poisťovne - Alianz. Strom 
poškodila víchrica, ktorá sa prehnala mestom v auguste mi-
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nulého roka. Silný vietor polámal vetvy, spôsobil na nich  
praskliny a trhliny. Poškodenú vŕbu druhotne napadli aj drevo-
kazné huby. Pod dohľadom špecialistov – arboristov boli kon-

com marca 2009 odborne 
odstránené zvyšky pôvodnej 
koruny, čím sa riziko padania 
konárov odstránilo a súčasne 
sa pohyb chodcov a automo-
bilov v tesnom susedstve 
stromu stal bezpečnejším. 
„Vzhľadom k okolnostiam 
sme zvolili špecifický prístup 
ošetrenia stromu. V ţiadnom 
prípade nie je moţné takýto 
spôsob rezu aplikovať na 
dospelé stromy v rámci beţnej 
údrţby a ošetrovania,“  vysve-
tlil arborista Marcel Trnov-
ský. Ako sa strom vyrovná 
s radikálnou ozdravujúcou 

kúrou, ukáţe nasledujúce vegetačné obdobie. „Ku koncu 
vegetačného obdobia bude 
treba zhodnotiť celkový stav 
stromu. Tomu prispôsobiť 
následné operácie pre vytvo-
renie sekundárnej koruny stro-
mu, a tým predĺţiť jeho exis-
tenciu“ informovala referentka 
pre verejnú zeleň z Mestského 
úradu v Trenčíne Patrícia Babáčová. 

Info Trenčín 21.04.2009 
Pomocná evidencia 230/1/09 
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V dňoch 16. marca – 9. apríla 2009 sa uskutočnilo v meste 
Trenčín jarné upratovanie. Vývoz biologicky rozloţiteľného 
odpadu zo záhradkárskych osád sa zrealizoval v dňoch 18. 
aţ 25. apríla 2009. Mestské hospodárstvo a správa lesov 
Trenčín, m.r.o., sa postaralo o vyčistenie plôch verejnej zelene 
a údrţbu drevín rezom. Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., 

zabezpečila pristavenie a vývoz veľkoobjemových kontaj-
nerov. 

Celkové náklady na jarné upratovanie sa vyšplhali na 
22 692 eur (683 635 Sk)Všetkým občanom i organizáciám, 
ktorí sa zapojili do tejto akcie, treba  srdečne poďakovať 

www.trencin.sk 08.06.2009 
 
So zaujímavým úkazom sa stretli účastníci celoslovenskej 

akcie Míľa pre matku na Mierovom námestí v Trenčíne  v so-
botu 9. mája 2009 popoludní, keď strom pred piaristickým 
kostolom v blízkosti nafukovacieho hradu so šantiacimi deť-
mi, za miesto svojho trvalého pobytu si vybrali usilovné včiel-
ky so svojou kráľovnou. Hrajúce deti si vôbec nevšímali. Po 
skončení podujatia prišli hasiči s miestnym včelárom Jozefom 
Kakom, ktorý v správnom včelárskom oblečení, v plášti,  
s kuklou, krabicou a metličkou striasol do krabice kráľovnú 
a s ňou premiestnil celý roj. Toto správanie včielok zhodnotil 

Počet vývozov objemového odpadu 228 
Hmotnosť vyvezeného objemového odpadu 238,6 t 
Počet vývozov bio odpadu 154 
Hmotnosť bio odpadu 98,01 t 
Hmotnosť vyvezeného elektro odpadu 8,89 t 
Počet stanovíť 92 
Počet stanovíšť (záhradkárske osady) 92 
Hmotnosť odpadu kategórie nebezpečný (ţiarov-
ky, olovené akumulátory 

4,14 t 
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tak, ţe sa takto správajú, keď v jednom úle sú dve kráľovné. 
Jedna kráľovná opustí úľ. Toto správanie moţno porovnať aj 
do ľudského správania, keď v jednom dome sú dve ţeny. Tieţ 
sa neznesú a chcú sa osamostatniť. Ročne má tri aţ štyri takéto 
zásahy.  

Vlastné poznámky 
 
Počas 21. a 22. týţdňa, t.j. od 18. do 29. mája 2009 v rámci 

činnosti „nákup a výsadba letničiek“ Mestské hospodárstvo, 
Stredisko lesov, m.r.o., Trenčín zrealizovala likvidáciu záho-
nov dvojročiek a cibuľovín, po ktorej nasledovala výsadba 

letničiek. Po 
odkvitnutí boli 
dvojročky a ci-
buľoviny zo 
záhonov od-
stránené. Zá-
hony boli pre-
kopaním a pri-
hnojením pri-
pravené na vý-
sadbu letni-
čiek, ktorých 

sadenice boli zakúpené od subdodávateľa. Výsadba bola 
vykonaná na záhonoch v lokalitách Mieroveho námestia, 
Štúrového námestia, v Parku M. R. Štefánika, Ţelezničná ul., 
kruhovom objazd na kriţovatke ulíc Legionárska a Sobla-
hovská a v mobilnej verejnej zeleni v centrálnej mestskej zóne 
– Štúrovo námestie, Hviezdoslavova ul., Braneckého ulica. 
Celkom bolo vysadených 14 650 kusov letničiek. 

Vlastné poznámky 
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Environmentálny projekt 
„Daj si vodu ... z vodovodu!“, 
ktorý realizovala Trenčianska 
vodohospodárska spoločnosť, 
a.s. v spolupráci s Trenčian-
skou nadáciou bol ocenený 
Cenou ministra ţivotného 
prostredia Slovenskej republi-

ky pri príleţitosti Dňa ţivotného prostredia 5. júna 2009, ktorú 
z rúk ministra Ing. Viliama Turského prebrala generálna ria-
diteľka Trenčianskej vodohospodárskej spoločnosti, a.s. Ing. 
Denisa Beníčková.  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 356/1/09 
 
Vyhlásením víťazov grantového kola 2. ročníka Enviro-

nmentálneho projektu „Daj si vodu ... z vodovodu!“, ktorý 
realizovala Trenčianska vodohospodárska spoločnosť bol dňa 
8. júna 2009 ukončený, bolo konštatované na tlačovej kon-
ferencii, ktorú zvolal jeden z organizátorov Trenčianska na-

dácia. Potešilo naj-
mä to, ţe tento 
projekt bol ocene-
ný Cenou ministra 
ţivotného pros-
tredia Slovenskej 
republiky pri prí-
leţitosti Dňa ţi-
votného prostredia 
dňa 5. júna 2009. 
Do projektu sa za-

generálna riaditeľka TVS Ing. Denisa Beníčková sa pochválila s ocenením 
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pojila viac ako polovica materský škôl v okresoch Trenčín 
a Nové Mesto nad Váhom. Cieľom projektu bolo podporenie 
návykov a dôvery detí k pitiu pitnej vody z vodovodu. 

Bliţšie o priebehu úspešného projektu „Daj si vodu ... 
z vodovodu!“ venovaného téme pitnej vody, jej kolobehu, 
úlohe v ţivote človeka a vhodnosti pre neho informovala koor-
dinátorka Silvia Sudorová. Projekt v období od februára do 
júna 2009 realizovala Trenčianska vodohospodárska spoloč-
nosť v spolupráci s Trenčianskou nadáciou s tým rozdielom, 
ţe v roku 2008 boli aktivity projektu určené deťom zá-
kladných škôl a v tomto roku boli venované deťom mater-
ských škôl sídliacich v regióne pôsobnosti Trenčianskej vodo-
hospodárskej spoločnosti. Z časového i obsahového hľadiska 
bol projekt rozdelený do viacerých aktivít vhodných pre 
vybranú vekovú kategóriu. Cieľom bolo hravou formou 
pomáhať odstrániť bariéry v pití vody z vodovodu, vytvárať 
nové návyky u detí, preniesť túto informáciu do rodín, zapa-
mätateľnou formou ukázať deťom, ako a kam voda putuje 
a ako sa na svojej ceste mení a poukázať tieţ na úlohu Tren-
čianskej vodohos-
podárskej spoloč-
nosti v tomto pro-
cese. V rámci pro-
jektu bolo oslove-
ných 68 mater-
ských škôl, z nich 
45, t.j. 66,6 % sa 
zapojilo aspoň do 
jednej aktivity pro-
jektu. Najviac zaujala výtvarná súťaţ o NAJ leporelo o ceste 
vody, do ktorej sa zapojilo 35 materských škôl. Úlohy v rámci 
projektu sa plnili prednáškami spojené hrami a podporené 
didaktickými pomôckami – komiksom o ceste vody vo forme 
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vymaľovávanky a stolovej hry, ktoré plnilo 30 materských 
škôl a 29 materských škôl sa zúčastnilo na Svetovom dni vody 
dňa 23. marca 2009 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Osem materských 
škôl zaujala výzva v grantovom kole a takmer všetky zapojené 
nacvičenie divadelnej hry o dobrodruţstvách kamarátov 
Kvapky a Kvapka. Projekt z pohľadu jeho realizátorov mal tri 
línie.  

Na prvej, ktorá bola venovaná príprave a tvorbe didak-
tických pomôcok, bola nevyhnutná úzka spolupráca oboch 
zainteresovaných spoločností. Trenčianska nadácia v spolu-
práci s pedagógmi a výtvarníkmi vypracovala scenár diva-
delnej hry, pravidlá stolovej hry a scenár prednášok pre deti. 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť zasa poskytla od-
borné zázemie, grafické návrhy maskotov projektu, kostýmov, 
stolovej hry, scenár a grafiku vymaľovávanky a zabezpečila 
konečnú podobu všetkých didaktických pomôcok. 

Druhá línia predstavovala náročnú prípravu programu 
Svetového dňa vody dňa 23. marca 2009 v Kultúrnom a meto-
dickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Tren-
číne. Predstavenie projektu deťom, predvedenie divadelnej 
hry, vystúpenie detí deťom v programe zameranom o vode. 

Hravé prednášky pre 
deti, výtvarná súťaţ 
a grantové kolo tvorili 
tretiu praktickú časť 
projektu a záujem o ne 
prejavila viac ako po-
lovica z oslovených 
materských škôl. Do-
plnkovou aktivitou bola 
pozvánka na dva výlety 

– 17. mája 2009 k Čistiarni odpadových vôd Pravobreţná 
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v Trenčíne a 24. mája 2009 k prameňu pitnej vody v Kame-
nickej doline pri Trenčianskych Tepliciach. 

Otvorenie výstavy detských dielok a vyhodnotenie výtvar-
nej súťaţe o NAJ leporelo o ceste vody sa uskutočnilo na 
podujatí Korzo na vode na Mierovom námestí dňa 10. mája 
2009 prestrihnutím stuhy maskotmi projektu Kvapkou a Kvap-
kom. Na Mierovom námestí bolo vystavených 35 pes-
trofarebných detských dielok, takţe jeho centrum sa premenilo 
na malú galériu. Celková dĺţka vystavených leporel dosiahla 
viac ako 300 metrov.  

Ceny v hodnote 750 euro venovala Trenčianska vodohospo-
dárska spoločnosť a získalo ich sedem materských škôl. 
Kategória o najdlhšie leporelo sa najlepšie umiestnili : 

1. Materská škola Trenčín Šafárikova ul., 121 strán  
2. Materská škola Melčice – Lieskové, 117 strán, získali 

zároveň titul Miss kniha 
3. Materská škola Trenčín, Ul. J. Halašu, 108 strán 

Kategória za naj...obrázky o vode sa najlepšie umiestnili : 
1. Materská škola Trenčín Švermova, tematická a farebná 

pestrosť 
2. MŠ Nové Mesto nad Váhom, Dibrovova ul., výtvarne, 

tematicky, formálne najlepšia kolektívna práca 
3. Materská škola Trenčín, Ul. 28. októbra, dobré spojenie 

modrej farby a vody, vyuţitie modrých tónov 
Hlavnú cenu generálnej riaditeľky Trenčianskej vodohospo-
dárskej spoločnosti za najpútavejšie leporelo získala Mater-
ská škola Trenčianska Teplá. 

Pomocná evidencia 337/1/09 
 
 

Dňa 10. júna 2009 uskutočnili aktivisti centra enviromen-
tálnych aktivít v Trenčíne tlačovú konferenciu, aby za účasti 
zástupcov médií sa vyjadrili práve v tomto období verejne pre-
rokovanému konceptu nového územného plánu mesta Trenčín. 
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Tvrdia, ţe navrhovaný koncept zníţi kvalitu ţivota obyva-
teľov, ubudne zelene a premení Trenčín na betónové veľko-
mesto. Samospráva mesta oponuje týmto tvrdeniam a pouka-
zuje, ţe jednou z alternatív je redukcia plôch, v súčasnosti 
určených na zastavanie.  Práve preto aktivisti vyzývajú obča-
nov, aby sa zaujímali o koncept územného plánu, pozreli si ho 
v centre rozvoja mesta a prišli aj na verejnú prezentáciu v 
nedeľu 14. júna 2009 do hotela Tatra, prípadne k nim do 
centra enviromentálnych aktivít. Ľudia by si mali uvedomiť, 
ţe nejde o fazuľky, aby potom neboli prekvapení, ţe v 
územnom pláne prejde niečo, čo im nebude po chuti. 

Aktivisti poukazujú na to, ţe návrh nového územného plánu 
nespĺňa ani jednu z poţiadaviek vlaňajšej petície Neberte 
nám Brezinu, ktorú podpísalo 6.300 ľudí. V petícii ţiadali 
zachovať v súčasnej podobe vyše 200 ha mestský lesopark 
Brezina a chrániť a zveľaďovať súčasnú zeleň v meste. Sa-
mospráva sa bráni a s týmito tvrdeniami nesúhlasí. „V ţiad-
nom prípade nemôţe súhlasiť, ţe nový koncept zhorší kvalitu 
ţivotného prostredia. Jednou z alternatív je redukcia plôch, 
ktoré máme v súčasnosti navrhované na zastavanie,“ oponuje 
hlavná architektka mesta Trenčín Ing. arch. Adriana Mlyn-
čeková. Súčasne ďalej uvádza, ţe koncept zvaţuje zaloţenie 
ďalších mestských parkov a zeleň by mala ešte pribudnúť. 
Zdôraznila, ţe ide o koncept a konečný návrh sa môţe ešte 
zmeniť. Ľudia, odborníci organizácie majú moţnosť vzniesť 
pripomienky. Všetky pripomienky sa budú vyhodnocovať a 
spracovávať. 

Environmentalisti namietajú, ţe z konceptu zmizla ich po-
ţiadavka, aby hranice lesoparku Brezina chránil nárazníkový 
pás 25 aţ 50 metrov, kde by sa nesmelo stavať. Ochranné 
pásmo sa do konceptu podľa Ing. arch. Adriany Mlynčekovej 
nedostalo preto, ţe „im boli neskoro dodané návrhy a nestihli 
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ich do konceptu zapracovať. V ďalších fázach sa tým budeme 
zaoberať.“ 

Inviromentalisti sa dotkli aj plánovanej výstavbe Auparku v 
centre mesta, najmä keď odborník zo Slovenskej správy ciest 
spochybnil riešenie dopravy v meste. Podľa neho v prípade 
realizácie tohto zámeru hrozí mestu Trenčín kaţdodenný 
kolaps dopravy. Na druhej strany hlavná architektka mesta  
tvrdí, ţe doterajšie vypracované štúdie nepotvrdzujú tieto 
hrozivé tvrdenia a doprava v súvislosti s Auparkom sa dá 
riešiť. 

Enviromentalisti majú tieţ výhrady, ţe okolie rieky Váh sa 
má zastavať, alebo tam majú vzniknúť športoviská. Všetko to 
súvisí s modernizáciou ţeleznice a následnou prekládkou 
ţelezničnej trate. Tým sa uvoľnia hektáre pozemkov smerom 
k Váhu na ktoré vrhnú rôzni investori s bombastickými 
zámermi, čím to hlavné, jeho prirodzený, prírodný a rekreačný 
ráz bude na ústupe. Inviromentalisti konštatovali, ţe koncept 
je značne rozsiahli a oni fyzicky nie sú schopní sa odborne 
a fundovane k jednotlivým témam vyjadriť. Preto sa sústredia 
predovšetkým na tie časti, ktoré sa dotýkajú zelene a bu-
dovania cyklotrás.  Samospráva vyšla ľuďom v ústrety a le-
hotu na pripomienkovanie predĺţila o niekoľko týţdňov, ľudia 
sa môţu k dokumentu vyjadriť do 15. júla 2009. V Trenčíne 
v súčasnosti platí spred desiatich rokov schválený územný 
plán. Za toto obdobie platnosti si vývoj mesta vyţiadal schvá-
lenie šiestich zmien a doplnkov. Trenčianska samospráva pra-
cuje na strategickom mestskom dokumente od konca roka 
2007. Schválenie definitívneho návrhu by mali poslanci mesta 
schváliť v závere tohto kalendárneho roka. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčania pripomienkovali návrh nového územného plánu 

na dvoch verejných stretnutiach v dňoch 9. a 14. júna 2009 
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a okrem toho sa k nemu vyjadrovali verejne na separátnych 
rokovaniach profesionálni architekti a odborné organizácie.  O 
koncepcii návrhu nového územného plánu mesta Trenčín 
informoval architekt Ing. arch. Dušan Kostovský z firmy 
Aurex. Ten predstavil dva pripravené varianty, ktoré kaţdá 
viac alebo menej rozpracováva buď pravobreţnú alebo ľavo-
breţnú časť mesta. Koncept zahŕňa reálny rozvoj mesta vý-
hľadovo do roku 2030 a výhľadovo aj aktivity v širšom 
časovom horizonte. 

Pri návrhu zostavovatelia návrhu ubrali aj z predpo-
kladaného nárastu obyvateľov. Kým minulý územný plán rátal 
s demografickým ukazovateľom nárastu aţ na 75 tisíc oby-
vateľov, teraz sa uvaţuje len so 65 - tisíckami ľudí. Z hľadiska 
prognóz do roku 2030 je to optimálne. Ak by narástol počet 
obyvateľov, návrhu územného plánu vymedzuje plochy, ktoré 
by bolo moţné zastaviť bez toho aby sa narušila doterajšia 
zástavba, zasiahla do súčasnej zelene, dopravy. Plán navrhuje 
pokračovanie výstavby na Sihoti, na Juhu aţ po hranice ka-
tastra so Soblahovom, v Opatovej, výhľadovo aj v priestore 
sídliska Pred Poľom. Návrh plánu počíta sa zachovaním 
zelene v meste, predovšetkým masívu Breziny, zelene okolo 
Váhu, s rekonštrukciou terajších parkov v meste, Pod Juhom, 
ako aj so zaloţením troch nových parkových plôch, na Sihoti, 
v časti Belá a v Zámostí v Zlatovciach. Priemysel by sa mal 
podľa návrhu územného plánu dostávať z centra mesta a jeho 
mestských častí viac na okraj, kde architekti navrhujú prie-
myselné zóny a technologické parky napríklad v lokalite Belá, 
s hypotetickým rozšírením o časť plochy letiska. Rozvoj 
terajších výrobných aktivít v lokalite Pod Sokolice, či Zámostí 
by sa mali postupne utlmovať. Plán počíta s tým, ţe výrobné 
územie pozdĺţ Zlatovskej ulice by sa postupne zmenšovalo v 
prospech bývania. Na individuálnu bytovú výstavbu sú určené 
lokality prímestských častí Trenčína - Istebník, Orechové, 
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Zlatovce a Záblatie. Aţ po roku 2030 sa predpokladá s 
realizáciou väčších investícií. V návrhu koncepcie sa objavila 
opäť lávka pre peších a bicyklistov, ktorá bola uţ v schvá-
lenom územnom pláne a mala pretínať Váhu v oblasti bý-
valého bitúnku. Podľa architekta, prebiehajúca výstavba obyt-
ného komplexu Riviéra tento zámer znemoţnila, a preto novú 
lávku navrhujú umiestniť bliţšie k cestnému mostu, aby tak 
spájala predpokladané dve budúce centrá v lokalite Dolného 
mesta a pri bývalej Ozete. 

Návrh zatiaľ len výhľadovo rieši cyklistickú dopravu a 
navrhuje sieť mestských cyklistických trás, v prípade dopravy 
uţ zohľadňuje nové trasovanie ţeleznice, uvaţuje aj so ţelez-
ničnou nákladnou odľahčovacou dopravou, juhovýchodným 
obchvatom mesta, s variantom tunela popod Brezinu. V pláne 
načrtli aj jedno z moţných vyuţití vojenského priestoru Zá-
branie. „Mohol by tu vzniknúť armyland,“ dodal Ing. arch. 
Dušan Kostovský. 

www.sme.sk 09. 06. 2009  
Pomocná evidencia 335/1/09  
 
Na priestranstve pred Domom armády mali vzniknúť pod-

zemné garáţe a nad nimi dvojpodlaţná presklená budova s 
názvom Extrover-
tum, avšak pôvodný 
investor od projektu 
odstúpil. „Naša spo-
ločnosť oznámila 
mestu Trenčín, ţe v 
projekte Extrover-
tum nebude ďalej 
pokračovať, pretoţe 
ho nemôţe realizo-

vať podľa platného stavebného povolenia,“ povedala mana-



 699 

ţérka bratislavskej spoločnosti Tatra Real Simona Hotová. 
Pozemky patria mestu, do rúk investora mali na základe zmlu-
vy prejsť aţ po dostavbe garáţí. 

Mesto Trenčín oznámilo, ţe uţ má náhradné riešenie. 
„Máme ďalších dvoch záujemcov o spoluprácu vo forme PPP 
partnerstva. Na mieste by mali vzniknúť štvorposchodové ve-
rejné podzemné garáţe a upustí sa od zástavby povrchu, kde 
má vzniknúť námestíčko so zeleňou a lavičkami,“ uviedla Ing. 
Jana Marková z kancelárie primátora mesta Trenčín.  

Tento problém vznikol po tom, čo archeológovia pred Do-
mom armády v hĺbke asi dva metre objavili zvyšky vonkajšej 
línie opevnenia mesta. Ide pravdepodobne o predsunutú časť 
mestského opevnenia, ktorá bola vybudovaná niekedy v prie-
behu 17. storočia. Podľa pamiatkárov ide o slovenskú raritu a 
nariadili nález zachovať na mieste. S tým investor nesúhlasil, 
pretoţe by zámer v projektovanej podobe nedokázal postaviť. 
Tatra Real ţiadal nález vytiahnuť na povrch a tam ho pre-
zentovať. S týmto návrhom súhlasilo aj mesto. Pamiatkári 
neustúpili a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ná lez 
vyhlásilo za Národnú kultúrnu pamiatku. Samospráva sa voči 
tomu odvolala. Rezort kultúry o odvolaní zatiaľ nerozhodol. 
Zvyšky opevnenia sú momentálne zasypané, zemina ich chrá-
ni pred poveternostnými podmienkami. Je pravdepodobné, ţe 
opevnenie napokon ostane zasypané definitívne. V tom prí-
pade mesto uvaţuje, ţe na novom námestíčku v dlaţbe vyt-
voria náznak, kadiaľ hradba smerovala a pridajú panel s 
informáciami o pamiatke.  

sme.sk 17.06.2009 
Pomocná evidencia 401/1/09 
 

    Vo štvrtok 18. júna 2009 v podvečer bol sprístupnený v 
Centre rozvoja mesta na Farskej ulici trojrozmerný model 
plánovaného Auparku v Trenčíne, ktorý si od piatku 19. júna 
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do 11. júla 2009 si mohli obyvatelia mesta Trenčín pozrieť 
Model doplňovali veľkoplošné fotografie danej lokality so za-
komponovaním Auparku z rôznych pohľadov. Projekt pred-

stavil zástupca investora HB 
Reavis Ing. Slavomír Jan-
čovič. V úvode predstavil 
činnosť spoločnosti, ktorú 
zastupuje, ktorej hlavným 
cieľom je podnikanie v niek-
torých segmentoch ako sú 
lobistické centrá, zábavné 
centrá, nákupno – zábavné 

centrá s jednotným názvom Aupark a kancelárske priestory. 
Zároveň konštatoval, ţe spoločnosť spracovala päť projektov 
Aupark, z ktorých jeden uţ fungujúci takmer osem rokov je 
v Bratislave. Ďalšie projekty Auparku, ktoré sa uţ stavebne 
realizujú sú v Piešťanoch a Ţiline a ukončia v roku 2010. 
Pripravujú sa ďalšie projekty v Košiciach, Ruţomberku 
a v Trenčíne. Účelom dnešného večera je verejne predstaviť 
model pripravovanej stavby Auparku v Trenčíne, aby si  oby-
vatelia Trenčína mohli urobiť predstavu o pripravovanom 
objekte a jeho osadenia v danej lokality. Pri komplexnom 
spracovaní pro-
jektu bol veno-
vaný dostatok 
času spracova-
niu jednotli-
vých štúdií, 
ktoré si tento 
náročný projekt 
vyţadoval. 
Z nich spome-
nul emisné štú-
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die, hĺbková štúdia a technická štúdia a výsledky boli pre-
mietnuté do celkovej architektúry a štruktúry a stavby ako 
takej. Všetky štúdie sa zaoberali aj vplyvom na ţivotné pros-
tredie. Zaoberali sa aj pohľadmi na strechu nového objektu 
z Trenčianskeho hradu. vo väzbe na susedné domy. Projekt 
rieši aj zloţitú dopravnú situáciu v meste, aby nezníţila para-
metre vyuţitia Auparku. Objekt Auparku v Trenčíne by mal 
mať 9.000 m2,  zastavaná plocha by mala mať tri nadzemné 
a dve podzemné podlaţia s 300 parkovacími miestami, z toho 
15 miest pre invalidov. Prenajímaná plocha má veľkosť 
16.000 m2, čo je polovica bratislavského Auparku. Z tejto 
plochy je 2000 m venovaných športu, relaxu a zábave, 300 m 
je určený pre komunitné centrum seniorov. 

O umiestnení obchodného centra medzi Ulicami Knieţaťa 
Pribinu a Palackého pri zjazde z cestného mosta sa dokonca 
bude konať referendum, prvé v novodobých dejinách mesta. 
Proti zámeru vybudovať Aupark v centre inicioval opozičný 
Smer - Sociálna demokracia petíciu, ktorý podpísalo 8.666 
občanov. „Aj v súvislosti s vyhláseným referendom chceme 
obyvateľom Trenčína dôkladne predstaviť náš investičný 
zámer tak, aby si dokázali predstaviť konečnú podobu pro-
jektu po jeho dokončení,“ povedal hovorca HB Reavis Slova-
kia Roman Karabelli. HB Reavis chce Aupark v Trenčíne 
začať stavať uţ na budúci rok. Náklady odhaduje na viac ako 
41 miliónov eur. Predajná plocha má dosiahnuť vyše 16 tisíc 
m2. Ako najväčší problém sa po vybudovaní Auparku pri zjaz-
de z jediného cestného mosta v Trenčíne javí uţ teraz preťa-
ţená doprava. 

www.sme.sk 18.06.2009 



 702 

    Od 18. júna 2009 sa začali sťahovať úradníci Trenčian-
skeho samo-
správneho kraja 
do nového sídla 

postaveného 
v lokalite dolné-
ho mesta pri Da-
ňovom úrade. 
Posledným, kto 
opustil súčasné 
priestory v cen-
tre mesta, bol 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH. Celé toto sťahovanie trvalo do 26. júna 
2009. V stredu 17. júna 2009 sa uskutočnila kolaudácia no-
vého sídla Trenčianskeho samosprávneho kraja. Do nového 
sídla sa presťahovalo vyše 170 zamestnancov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ktorí doposiaľ boli v prenajatých pries-
toroch bývalého krajského úradu v centre mesta a v časti OTP 
banky na Námestí sv. Anny.  

Nové sídlo krajskej samosprávy začali stavať na jeseň 2006, 
o čom rozhodlo ešte vedenie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v čele s predsedom Ing. Milanom Topolym. Výstavba 
nového sídla bola od počiatku spojená s problémami, predo-
všetkým zastavením toku financií zo strany Dzurindovej vlá-
dy, čím sa musela stavba zakonzervovať. Nástupom nového 
vedenia Trenčianskeho samosprávneho kraja s predsedom 
MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH sa toto rozhodlo pokračovať 
vo výstavbe vlastného sídla. Za zadanie priamej zákazky na 
stavbu sídla hrozila kraju pokuta takmer 500 - tisíc euro od 
Úradu pre verejné obstarávanie, pretoţe Trenčiansky samo-
správny kraj pridelil zákazku priamo zlatomoravskej firme 
Vion. Kraj to odôvodňoval tým, ţe základová doska bola v 
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havarijnom stave a mohli vzniknúť ďalšie škody. Sídlo však 
začali stavať aţ trištvrte roka po podpise zmluvy. Úradu pre 
verejné obstarávanie časovú tieseň neuznal a kraju udelil 
najvyššiu pokutu v histórii úradu. Druhostupňový orgán úradu 
na základe odvolania kraja pokutu pred takmer rokom zrušil, 
pretoţe podľa Úradu pre verejné obstarávanie bolo potrebné 
vykonať ďalšie dokazovanie. Úrad pre verejné obstarávanie sa 
prípadom zaoberá nanovo. Cena nového sídla sa napokon vyš-
plhala na 14,87 milióna euro. Do nového deväťposchodového 
sídla nasťahovalo aj Trenčianske osvetové stredisko a v novej 
budove bude pracovať do 200 ľudí. Objekt po uvoľnenom 
Trenčianskom samosprávnom kraji spravuje Obvodný úrad v 
Trenčíne, ktorý v súčasnosti zbiera ţiadosti orgánov štátnej 
správy o jeho vyuţitie. 

www.sme.sk 16.06.2009  
Pomocná evidencia 377/1/09 
 
Obyvatelia Širokej ulice v trenčianskej mestskej časti 

Trenčín Západ  – Orechové sa konečne dočkali jej rekon-
štrukcie. Mesto Trenčín sa po náročných rokovaniach s tamoj-

ším farským úradom, 
ktorému pozemky pod 
Širokou ulicou patrili, 
napokon dohodlo na 
výmene pozemkov 
s finančným dorovna-
ním. Definitívnu bod-
ku za celou záleţi-
tosťou dalo vo štvrtok 
25. júna 2009 mestské 

zastupiteľstvo, ktoré zámenu pozemkov schválilo.  
Obyvatelia Širokej ulice sa nápravy dlho doţadovali, preto-

ţe im strpčovala ţivot hrboľatá prašná cesta bez asfaltového 
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povrchu s mnoţstvom stredne hlbokých jám, ktoré po daţdi sa 
menili na plné kaluţí. Faktom zostáva skutočnosť, ţe Mesto sa 
túto nepriaznivú situáciu s touto miestnou komunikáciou po-
kúšalo niekoľkokrát riešiť uţ v minulosti, dokonca vyčlenilo 
z svojho rozpočtu na jej rekonštrukciu pribliţne 365 133 eur. 
Ale vţdy tesne pred realizáciou rekonštrukcie tieto plány 
stroskotali na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov 
pod Širokou ulicou, ktoré boli majetkom Rímskokatolíckej 
farnosti Trenčín - Orechové 

„Podniklo sa viacero rokovaní so správcom farnosti a far-
skou radou v Orechovom. Za rozbitú cestu na Širokej bol po-
núknutý na výmenu 
upravený asfaltový úsek 
cesty pred miestnym 
kostolom, ktorý patrí 
mestu a farnosť sa oň 
stará. Podľa znaleckého 
cenového posudku, kto-
rý sa dal na pozemky 
vypracovať, mesto far-
skému úradu ponúklo aj finančné vyrovnanie,“  zhrnul situáciu 
zástupca primátora a poslanec mestskej časti Trenčín - Západ 
Tomáš Vaňo. Ani po tejto ponuke však rokovania neboli 
hneď úspešné. K definitívnej dohode, ktorú svojím schválením 
potvrdilo na poslednom zasadnutí aj mestské zastupiteľstvo, 
napokon došlo aţ v máji po vypracovaní a predloţení nového 
geometrického plánu. „Po náročných rokovaniach sa zain-
teresované dohodli na výmene pozemkov a finančnom vyrov-
naní v prospech Rímskokatolíckej farnosti Trenčín - Orechové 
vo výške 3.812 eur. V mesiaci august 2009 sa verejná usku-
toční súťaţ na realizátora stavby a v mesiaci september 2009 
sa začne s rekonštrukčnými prácami, ktoré by mali trvať tri aţ 
štyri týţdne,“ dodal Tomáš Vaňo. 
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www.trencin.sk 02.07.2009 

Pomocná evidencia 449/1/09 

 
S prezentáciou riešenia dopravnej situácie pod trenčian-

skym cestným mostom predstúpili v stredu 1. júla 2009 pred 
novinárov inţinieri akciovej spoločnosti Dopravoprojekt, keď 
štúdiu budúceho riešenia komunikácií pod cestným mostom 
dalo vypracovať Mesto Trenčín.  Podľa slov primátora Ing. 
Branislava Cellera sa práve mesto stalo zadávateľom úlohy, 
aby bola zabezpečená autonómnosť celého procesu. „Hľadáme 
nezávislé riešenie pre dopravu, ktoré nám nebude diktovať 
ţiaden investor.  Kriţovatku v centre Trenčína treba prebudo-
vať bez ohľadu na okolité investície,“ povedal na úvod pri-
mátor.  

Dopravoprojekt tesne pred prezentáciou opätovne overil 
sčítanie automobilov prieskumom v dopravnej špičke v trvaní 
dvakrát po štyri hodiny. ,,Chceli sme priniesť a prezentovať 
najčerstvejší prieskum dopravnej situácie,“  uviedol výsledky 
hlavný inţinier Dopravoprojektu Ing. Jozef Harvančík. Na 
základe zistených údajov vznikla animácia dopravy v čase 
najväčšieho náporu vozidiel na cestách. Tá preukázala, ţe na-
vrhované dopravné riešenie okruţnou kriţovatkou s tzv. by-
passmi  tak ako napr. pri OZC MAX Trenčín, ktoré by umoţ-
nilo kontinuálny pohyb automobilov bez zbytočného čakania. 
Zároveň zobrazila reálnu situáciu narastania automobilov aţ 
do roku 2020, pričom zohľadnila aj automobily smerujúce do 
navrhovaného obchodného centra. ,,Samotné centrum nepred-
stavuje významný nárast počtu automobilov. Z celkového poč-
tu áut, ktoré prechádzajú týmto dopravným uzlom sú to necelé 
4%. Kriţovatka musí byť do budúcnosti upravená bez ohľadu 
na potenciálnu výstavbu v jej okolí,“ spresnil Ing. Jozef 
Harvančík. Základnou zmenou pre vodičov bude zjazd z cest-
ného mosta. Na ňom nebudú môcť, tak ako je to dnes, odbočiť 
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doľava, ale cesta bude obojsmerne vedená na kruhový objazd 
vpravo, ktorý sa nachádza v mieste dnešnej svetelnej kriţo-
vatky. Práve typ okruţnej kriţovatky s tzv. bypasmmi (teda 
komunikáciami kopírujúcimi kruhový objazd bez obmedze-
nia), ktorý Trenčania poznajú uţ niekoľko rokov spred 
Obchodno-zábavného centra Max odľahčí dopravu tak, ţe do-

pravný ko-
laps by mal 
byť v tejto 
časti mesta 
minulosťou.  

V doprav-
nom riešení 
sa myslelo 
aj na cyklis-
tov a chod-
cov. Pripra-
vuje sa cy-

klistický 
chodník, 

ktorý umoţní bez kolízii napojenie cyklistov smerujúcich na 
most a z mosta do centra mesta a na podchod pre peších 
s napojením v troch bodoch vybudovaný pod kriţovatkou. 
,,Navrhujeme ho riešiť ako otvorený, teda nebude to ţiadna 
čierna diera, bude tam denné svetlo.“ spresnila Ing. Viktoria 
Chomová z Dopravoprojektu. Investorom dopravného rieše-
nia pod mostom nebude mesto Trenčín. Hlavnú úlohu v celom 
procese zohrá investor nového obchodno-zábavného centra 
Aupark. Podľa vyjadrenia primátora Ing. Branislava Cellera, 
výstavba im nemôţe byť povolená do momentu vyriešenia 
dopravy. Rezolútne odmietol situáciu, ktorá by mohla nastať, 
keď by súčasne s rekonštrukciou kriţovatky nastala výstavby 
Auparku: ,,To nie je moţné, investor musí počítať s tým, ţe 
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najskôr bude upravená kriţovatka a s ňou súvisiace komu-
nikácie. 

Vlastné poznámky  

 
O verejnú zeleň, detské ihriská a lesopark Brezina v Tren-

číne uţ od 7. júla 2009 sa stará spoločnosť Marius Pedersen. 
Tá vyhrala verejnú súťaţ, ktorú mesto vyhlásilo ešte v mesiaci 
apríl 2009. Súťaţné podklady si vyţiadalo päť firiem, z kto-
rých dve predloţili aj finálne ponuky. „Podmienky účasti spl-
nili dvaja uchádzači, ktorí boli zaradení aj do finálneho vy-
hodnocovania. Obaja boli poţiadaní o vysvetlenie návrhu ich 
cenových relácií,“ vysvetlila Ing. Jana Marková z kancelárie 
primátora. Podľa nej mesto vybralo firmu, ktorá ponúkla naj-
niţšiu cenu vo všetkých vyhodnocovaných kritériách. Tie boli 
rozdelené do štyroch kategórií a obodované podľa dôleţitosti. 
Víťazná ponuka Marius Pedersen je podľa cenníku, ktorý nám 
mesto poskytlo, pribliţne na úrovni 2,97 milióna eur. Mesto 
Trenčín si však nemusí objednať úplne všetky sluţby v plnom 
rozsahu. „Jednotlivé objednávky realizuje útvar interných slu-
ţieb mestského úradu na základe čiastky, ktorú určuje roz-
počet mesta pre daný rok,“ povedala Ing. Jana Marková. 
Starostlivosť o trávniky vyčíslil Marius Pedersen na 2,12 mi-
lióna eur, detské ihriská by v prípade kompletného servisu 
stáli mesto takmer 40 - tisíc eur. Zmluvu s mestom podpísala 
spoločnosť podľa jej generálneho riaditeľa Ing. Martina Ziga 
na dobu neurčitú. „Spoluprácu zatiaľ hodnotíme pozitívne 
a dúfame, ţe bude obojstranne výhodná,“ konštatoval Ing. 
Martin Zigo.  

Ešte pred podpisom zmluvy sa niektorí podnikatelia sťaţo-
vali, ţe verejná súťaţ mala dopredu jasného víťaza, pretoţe 
mesto poţadovalo od uchádzačov preukázanie osobného, fi-
nančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej 
spôsobilosti i predloţenie certifikátu na zabezpečenie kvality. 
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Okrem iných si stanovilo aj podmienku, ţe uchádzač musel 
mať v posledných troch rokoch uzavretú zmluvu so subjektom 
územnej alebo štátnej samosprávy v minimálnej ročnej hod-
note tristotisíc eur bez DPH. Práve táto podmienka mala pre-
durčiť na víťazstvo firmu Marius Pedersen. V Mestskom hos-
podárstve a správe lesov Trenčín, ktoré sa o zeleň staralo do-
posiaľ, je od 1. júla 2009 vo výpovednej lehote 37 zamest-
nancov. Ing. Jana Marková povedala, ţe postupný zánik pod-
niku bol plánovaný uţ od roku 2004. „Cieľom mesta je zlep-
šenie a skvalitnenie poskytovania verejnoprospešných sluţieb 
tak, aby zodpovedali v čo najväčšej miere prianiam a pred-
stavám obyvateľov,“ povedala Ing. Jana Marková. S tým po-
dľa strategického dokumentu mesta súvisí aj definitívny zánik 
Mestského hospodárstva a správa lesov v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 27.07.2009 
Pomocná evidencia 558/1/09  
 
Od 13. júla aţ do 31. augusta 2009 interiéry Centra rozvoja 

mesta na Farskej ulici  v Trenčíne patrili študentskej výtvarnej 
a architektonickej výstave, na ktorej sa návštevníci mohli zoz-
námiť s návrhmi moţného vyuţitia pravého brehu Váhu 
v Trenčíne, vrátane areálu bývalých Odevných závodov 
v Trenčíne. Výstavu pripravil Útvar architektúry a územného 
plánovania  Mestského úradu v Trenčíne v spolupráci s Fa-
kultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bra-
tislave. Ako v úvode povedala vedúca útvaru Ing. arch. 
Adriana Mlynčeková, ţe tému „vyuţitia inudačného územia 
Váhu“ navrhlo Mesto Trenčín a prakticky opäť po roku sa 
vysokoškoláci predstavili trenčianskej verejnosti, aby sa ve-
rejne prezentovali svojimi vlastnými 25 pohľadmi, ako si 
predstavujú vyuţitie pravého váţskeho brehu v budúcnosti. 
Medzi vystavovanými prácami boli návrhy aj dvoch študentov 
z Francúzska a študentky z Lotyšska. „Výsledok spolupráce 
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medzi Mestom Trenčín a Fakultou architektúry je veľkou in-
špiráciou pre ďalší investičný rozvoj na území mesta. V uply-
nulom roku mali študentské návrhy na  vyuţitie ţelezničného 
mosta po jeho znefunkčnení z titulu modernizácie ţelezničnej 
trate veľký ohlas. Právom predpokladáme, ţe rovnako zaujmú 
aj tohtoročné práce,“ na záver povedala vedúca Útvaru archi-
tektúry a územného plánovania v Trenčíne Ing. arch. Adriana 
Mlynčeková.  

Za Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity 
vystúpil Ing. arch. Juraj Furdík, CSc., ktorý konštatoval, ţe 
záujmové územie študenti zhodnotili z pohľadu urbanistic-
kého, architektonického a výtvarného diela v architektúre 
a takto vznikli aj ich pracovné skupiny. Aktivitu študentov 
zhodnotil aj prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., ako 
dobrú a zaujímavú. 

Na záver vystúpil primátor Ing. Trenčína Branislav 
Celler, ktorý poďakoval študentom a ich učiteľom archi-
tektúry, ţe venovali svoje úsilie na zdokumentovanie vyuţitia 
ďalej lokality v Trenčíne, ktorá svojou rozlohou zaberá 120 
ha. „Som rád, ţe mladí tvorcovia nám ponúkli nezaťaţený 
pohľad na vyuţitie plôch pri rieke, pretoţe súčasníci mesta sú 
zahľadení do súčasných podôb mesta a málo kedy si dokáţu 
predstaviť niečo nové, niečo moderné, niečo čo sa vyskytuje 
v iných častiach Európy a tým presadzovať novátorské prís-
tupy v architektúre. Po minuloročných skúsenostiach a prvých 
dnešných pozitívnych ohlasoch som presvedčený, ţe mesto 
bude s architektmi kooperovať aj v budúcnosti.“ 

www.trencin.sk 13.07.2009 
 
Ţeleznice Slovenskej republiky odštartovali v stredu 5. au-

gusta 2009 projekt „Moderná stanica“, ktorý je zameraný na 
obnovu vybraných ţelezničných staníc v spolupráci so sú-
kromnými partnermi. Medzi prvými štyrmi vybranými ţelez-
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ničnými stanicami, pre ktoré bol zahájený výber partnerov na 
ich obnovu a vypísaná verejná obchodná súťaţ je aj ţelezničná 
stanica Trenčín. Cieľom projektu je zvýšenie kultúry cesto-
vania, komfortu a bezpečnosti cestujúcich  a návštevníkov 
ţelezničných staníc. „Stanica, ktorá vzíde z projektu by mala 
byť miestom, v ktorom sa podarí spojiť čo najkomfortnejšie 
cestovanie s maximálnym vyuţitím času stráveného čakaním 
na ţelezničné spojenia prostredníctvom adekvátneho kultúrno-
spoločenského vyţitia a sluţieb. Našou ambíciou je, aby sa 
moderná ţelezničná stanica stala aj miestom stretnutí a prí-
jemne stráveného času,“ povedala hovorkyňa Ţelezníc Sloven-
skej republiky Martina Pavlíková. Medzi primátormi dotknu-
tých miest a Ţelezníc Slovenskej republiky prebieha intenzív-
na komunikácia s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu spoluprácu. 
„Chceme zabezpečiť poţiadavky všetkých dotknutých strán 
tak, aby nové stanice boli prínosom nielen pre cestujúcu ve-
rejnosť, ale aj pre mestá a ich obyvateľov,“ dodala Martina 
Pavlíková. Investorom projektu nebudú Ţeleznice Slovenskej 
republiky, ale súkromní partneri. Tí by sa mali v rámci pro-
jektu „Moderná stanica“ zaviazať vykonať obnovu ţeleznič-
ných staníc prostredníctvom investícií, pričom ako protihod-
notu za vynaloţené investície získajú od Ţelezníc Slovenskej 
republiky právo dlhodobo uţívať komerčné priestory v rámci 
revitalizovanej stanice. Súťaţiť sa bude prostredníctvom pia-
tich parametrov, pričom najdôleţitejším bude celková výška 
preinvestovaných prostriedkov. Výsledky snahy nájdenia 
vhodných súkromných partnerov pre prvé štyri stanice by mali 
byť známe uţ koncom roka 2009 

www.trencin.sk 06.08.2009 
 
Obchodno-zábavné centrum Aupark v Trenčíne sa napriek 

prianiu investora budúci rok 2010 stavať asi nezačne. Primátor 
mesta Ing. Branislav Celler povolenie stavby podmieňuje 
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vyriešením dopravy v blízkosti centra. Miesto, kde má Aupark 
vyrásť sa nachádza medzi Ulicami Knieţaťa Pribinu a Pa-
lackého pri zjazde z cestného mosta v blízkosti historického 
jadra mesta. Pre investora to znamená, ţe sa najskôr musí 
vybudovať viacpruhový kruhový objazd pod mostom a aţ 
následne môţe začať stavať. Spoločnosť HB Reavis uţ od 
mesta odkúpila väčšinu potrebných pozemkov. Ešte jej chý-
bajú tie, kadiaľ vedie cesta z mosta. Tá má zaniknúť a všetky 
autá budú schádzať z druhej strany na kriţovatku pod mostom. 
Mesto ju plánuje prebudovať na kruhový objazd s viacerými 
pruhmi. V kúpnej zmluve sa o vyriešení dopravnej situácie 
pred samotnou stavbou Auparku nepíše. „V tomto prípade nie 
je zmluvne ošetrenie potrebné, nakoľko vyriešenie dopravnej 
situácie pred samotnou výstavbou je vecou stavebného ko-
nania,“ reagovala Martina Dušová z kancelárie trenčianskeho 
primátora. Podmienku mesta primátor Ing. Branislav Celler 
ohlásil pri prezentácii riešenia kriţovatky pod mostom, keď 
povedal, ţe „investor musí počítať s tým, ţe najskôr bude 
upravená kriţovatka a s ňou súvisiace komunikácie.“ Hovorca 
HB Reavis Roman Karabelli v tejto veci povedal, ţe „je to 
názor pána primátora, o ktorom budeme rokovať. Nemôţeme 
robiť nič proti mestu, ktoré vydáva stavebné povolenie.“ 
Podľa jeho slov tento postoj mesta môţe znamenať jeden aţ 
dvojročný posun začiatku realizácie investície. Mesto oča-
káva, ţe HB Reavis sa bude na výstavbe objazdu pod mostom 
finančne podieľať. Roman Karabelli hovorí, ţe s tým rátajú, 
avšak neplánujú zaplatiť celú stavbu. Vyčíslenie nákladov na 
vybudovanie kruhového objazdu a úpravu okolitých ulíc nie 
sú zatiaľ známe. Mesto má vypracovanú len štúdiu a tá je 
zverejnená na webovej stránke mesta. HB Reavis uţ medzitým 
poţiadal o výrub stromov v parčíku, ktorý sa na jeho pozem-
koch nachádza. Mesto toto konanie prerušilo. „Dôvodom pre-
rušenia bola neúplná ţiadosť. Mesto zaslalo spoločnosti výzvu 
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na odstránenie nedostatkov podania,“ dodala Martina Dušová. 
Len pre osvieţenie pamäti uvádzame, ţe s výstavbou Auparku 
v centre mesta okrem občianskych aktivistov nesúhlasí aj 
Smer - SD, ktorý je v mestskom zastupiteľstve v opozícii. V 
petícii „Neničme park Auparkom“ sa podarilo získať 8.666 
hlasov. Na základe petície občanov sa uskutočnilo referendum 
o stavbe Auparku 11. júla 2009, na ktoré prišla však len de-
satina voličov a tak bolo neplatné. Z tých, čo prišli k vo-
lebným urnám, drvivá väčšina bola proti. „Účasť dokazuje, ţe 
výstavba Auparku nie je otázka, ktorá by Trenčanov aţ tak 
škrela,“ konštatoval po výsledku referenda Celler. 

www.sme.sk  04.08.2009 
 

Plánovaná rekonštrukcia schodov v Trenčíne na Ulici J. 
Halašu sa začala v pondelok 21. septembra 2009 a potešila Ju-
ţanov. Do dvoch mesiacov by sa mali dočkať kolaudácie. 

Dovtedy je prechod scho-
dmi zakázaný. Práce by 
mohli spomaliť jedine 
nepriaznivé poveternost-
né podmienky. „Začali 
sme s búraním jestvujú-
cich schodov, ktoré boli 
naozaj v dezolátnom sta-
ve. Po rozbití betónu sa 
dostaneme na základy, 
ktoré zhutníme a vystuţí-
me. Potom môţeme be-
tónovať. Práce na scho-
disku načas preruší tech-
nická prestávka, počas 
ktorej musí betón vyzrieť 
a naň sa poloţíme ka-
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menné platne,“  objasnil proces rekonštrukcie stavbyvedúci 
Ing. Jozef Lipták z rovnomennej dodávateľskej firmy. Tá sa 
podľa zmluvy zaviazala kompletne obnoviť schodisko a 
kamenný povrch zo ţuly. Mesto Trenčín jej zaplatí 67.998,41 
euro s DPH. Opravu schodov privítala aj pani Viera z naj-
väčšieho trenčianskeho sídliska, keď povedala, ţe „uţ bol 
najvyšší čas. Nedalo sa tadiaľ vôbec chodiť, najmä v zime to 
bolo otrasné. Aj som si tam zvrtla nohu.“ Pošmyknutiam 
a úrazom by mal byť koniec. „Nepoškodené povrchové platne 
z prírodného kameňa pracovníci firmy očistia a zdrsnia. Takto 
protišmykovo upravené sa dajú znova pouţiť. Nevyhovujúce 
budú nahradené novými, vynovia sa aj poškodené časti zá-
bradlia,“  vysvetlil Ing. Jozef Lipták.  Nezabudlo sa ani na naj-
menších. Zvetrané betónové pásy určené pre detské kočíky 
budú nahradené oceľovými lyţinami. 

www.trencin.sk 22.09.2009 
Pomocná evidencia 708/1/09  

 
Vstupné priestory Posádkového klubu Trenčín do piatku 23. 

októbra 2009 patrili výstave ovocia, zeleniny a kvetov s príz-
načným názvom Čo príroda dala. Organizátorom štvrtého 
ročníka zaujímavej akcie bol Okresný výbor Slovenského 
zväzu záhradkárov v spolupráci s Posádkovým klubom Tren-
čín. Plody svojej celoročnej práce vystavovali popri Tren-
čanoch aj záhradkári z Nemšovej, Soblahova či hostia z No-
vého Mesta nad Váhom. Okrem ovocia, zeleniny, kvetov a 
medu výstava ponúka semená a rôzne druhy postrekov. 
„Chceme ukázať, čo sa nám podarilo dopestovať. Popritom sa 
porozprávame a poradíme  si navzájom,“ priblíţila obsah po-
dujatia tajomníčka trenčianskej pobočky Slovenského zväzu 
záhradkárov Boţena Galovská. K ovocinárom neodmysliteľ-
ne patria aj včelári. Na výstave preto predstavovali aj oni 
rôzne druhy medu a chýrnu trenčiansku medovinu. „Včelári 
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a záhradkári sú od seba závislí. Keď jej dobrý rok, sú spokojní 
jedni aj druhí,“ pripomenul včelár Ing. Milan Krivý. Podľa 
neho sa tohtoročná včelárska sezóna zaradí medzi tie prie-
merné. „Na jar to vyzeralo sľubne, v lete však chýbala vlaha, 
a preto bolo menej nektáru.“  
www.trencin.sk 21.010.2009 
 

Ďalšia ulica v mestskej časti Záblatie bola odkanalizovaná, 
keď bola vyuţitá rozkopávka cesty na Malozáblatskej ulici. 
Na dokončení chýbajúcej kanalizácie sa dohodlo mesto so 
súkromným investorom, ktorý za ulicou stavia nové objekty 
a ku všetkým rodinným domom na ulici vybudoval na vlastné 
náklady kanalizačné prípojky za takmer 170-tisíc eur. „Po 
dvoch mesiacoch je ulica dokončená, vrátane prípojok, novej 
asfaltovej pokrývky aj obrubníkov,“ povedal poslanec mest-
skej časti Trenčín Západ Martin Barčák.  

Podľa niektorých občanov však celá ulica nie odkana-
lizovaná a dokončená. Potvrdzuje to obyvateľ tejto lokality 
Jozef Plško „bývam na tejto ulici, o ktorej sa hovorí ako o 
ulici s hotovou kanalizáciou a prípojkami pre všetky rodinné 

domy. Nie je to 
však pravda. Nový 
asfalt nie je na celej 
ulici, ale iba na jej 
časti. Za zákrutou 
zostal kus blatovej 
cesty, ktorý pripo-
mína stavenisko.“ 
Na kritiku odpo-
vedal  viceprimátor 
Tomáš Vaňo, keď 
povedal, ţe tam 
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boli nejaké problémy a asfaltovanie sa muselo odloţiť. Chýba-
júci kus cesty bude dokončený v priebehu budúceho týţdňa.  

www.sme.sk 31.10.2009 
 

Na území mesta Trenčín sa počas októbra 2009 uskutočnilo 
tradičné jesenné upratovanie. V tomto období vozidlo Ecocar 
odváţalo veľkoobjemové kontajnery zo stanovíšť. V perma-
nencii boli aj ramenové a malé hákové nakladače, ktoré do-
čisťovali stanovištia po odvoze posledného kontajnera. Ob-
jemný odpad bol uloţený na skládku Luštek v Dubnici nad 
Váhom, nebezpečné odpady boli odovzdané na zneškodnenie. 
Záhradkári sa zbavovali nahromadeného biologického odpadu 
zo svojich políčok a sadov do pristavených veľkoobjemových 
kontajnerov umiestnených v blízkosti záhradkárskych osád. 
Biologicky rozloţiteľný odpadový materiál sa zhodnotil 
v kompostárni. Celkové náklady na jesenné upratovanie sa 
vyšplhali na 21.804,21 eur 

Na jednotlivých stanovištiach s výnimkou záhradkárskych 
osád boli umiestnené dva veľkoobjemové kontajnery na 
ukladanie biologicky rozloţiteľného i objemného odpadu. Na 
správnosť ukladania odpadu dohliadali zamestnanci firmy 
Marius Pedersen, ktorá spolupracovala pri jesennom zbere 
odpadu 
A ešte trocha štatistiky : 
- počet stanovísk – 92 
- počet záhradkárskych osád – 17 
- počet vývozov – objemný odpad – 149 
- počet vývozov – biologický rozloţiteľný odpad – 158 
- mnoţstvo objemného odpadu – 165,3 t 
- mnoţstvo rozloţiteľného odpadu – 119,9 t 
- mnoţstvo motorového a mazacích olejov – 0,4 t 
- mnoţstvo obalov s obsahom nebezpečných látok – 3,4 t 
- mnoţstvo ţiariviek a iného odpadu s ortuťou – 0,003 t 
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- mnoţstvo zariadení obsahujúce chlófluórové uhlovodíky 
(chladničky) – 3,05 t 

- mnoţstvo elektrických a elektronických zariadení – 7,31 t 
- mnoţstvo opotrebovaných pneumatík – 2,37 t 

www.trencin.sk 30.11.2009 

 
Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne v rok 2009 

vyhlásil desať verejnosti voľne prístupných jaskýň v Trenčian-
skom kraji. Dosiaľ bola v Trenčianskom kraji sprístupnená 
jediná, Bojnická hradná jaskyňa. V Trenčianskom kraji je po-
dľa speleológov niekoľko stoviek jaskýň, niektoré majú len 
pár metrov, iné sú zas veľmi ťaţko prístupné. Aj keď nedo-
sahujú veľkosť ani krásu tých stredoslovenských, viaceré z 
nich si podľa Bohuslava Kortmana z Jaskyniarskeho klubu 
Stráţovské vrchy zaslúţia pozornosť širšej verejnosti.  

Podľa vestníka Ministerstva ţivotného prostredia Sloven-
skej republiky Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne 
ako voľne prístupné jaskyne vyhlásil : 

- Brloh a Brloţnú dieru v okrese Prievidza,  
- Jelenskú jaskyňu v katastri Trenčianskych Teplíc,  
- Opatovskú jaskyňu v okrese Trenčín,  
- Babirátku v okrese Povaţská Bystrica,  
- Hradnú a Čerešňovú jaskyňu v katastri Uhrovského 

Podhradia 
- Hájsku jaskyňu v katastri Ráztočna, okres Prievidza, 
- Košútovu jaskyňu v katastri Nitrianskeho Rudna, okres 

Prievidza,  
- Ţernovskú jaskyňu v katastri Omastinej, okres Prievidza. 

Ako sa uvádza vo vestníku, jaskyne sú prístupné náv-
števníkom za účelom zotavenia a poznávania ich prírodných a 
historických hodnôt. 

Najväčšou jaskyňou v Trenčianskom kraji je „Četníkova 
svadba“ na Stráţove v Stráţovských vrchoch. Má dĺţku viac 
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ako tisíc metrov. Pod Stráţovom neďaleko Pruţiny sa nachá-
dza asi najznámejšia Pruţinská Dúpna jaskyňa, ktorá sa 
písomne spomínala uţ v roku 1860. Je ľahko prístupná s 
veľkým vchodom, momentálne uzavretým ţeleznou bránou. 
Jaskyniari tým chránia netopiere, ktoré v nej zimujú. Pred-
pokladá sa, ţe jaskyňa vznikla pred viac ako piatimi miliónmi 
rokov. Je dlhá asi 300 metrov. Sú v nej mohutné kvapľové 
stalagmity a stalagnáty. Steny a strop pokrývajú sintrové ná-
teky a útvary rozličných podôb. V období od mája do októbra 
v roku by čoskoro tieţ mala byť prístupná záujemcom, podľa 
informácie z krajského úradu ţivotného prostredia sa ešte 
musí doriešiť, akým spôsobom bude otvorená. Bez sprievodcu 
by do nej totiţ nemali nikoho pustiť. 

www.sme.sk 12.12.2009  
Pomocná evidencia 948/1/09  
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Počasie v Trenčíne a na Slovensku 
 
Počasie v novom roku 2009 začalo na Nový rok raňajšou 

bielou nádielkou, ale skutočne veľmi jemnou aţ decentnou, 
ktorá sa v priebehu dňa čiastočne na uliciach roztopila. Na 
horách sa sneh udrţal. Postupne sa začalo ochladzovať 
a nočné teploty v našich podmienkach do polovice januára 
2009 klesali aţ na – 13 o C. Stalo sa tak preto, ţe v priebehu 

prvých januárových dní 
predsa len nasneţilo, 
hlavne na horách a zo 
severných častí 
kontinentu do našich 
zemepisných šírok 
začal prúdiť studený 
arktický vzduch. Ten 
priniesol aj pre-krásne 
slnečné, ale studené 

počasie a poskytol najmä priaznivcom zimných športov 
pohodu. V polovici druhej de-kády tieto mrazy sa zmiernili 
tým, ţe studený arktický vzduch prestal prúdiť na naše územie 
a zasneţených zjazdovkách sa zmiernil chlad, ktorý 
v nadmorskej výške 1500 metrov nad morom dosahoval 
kladné hodnoty + 4 o C. Všetko toto sa dialo v podmienkach, 
keď Rusi zastavili úplne dodávku tranzitného plynu cez 
Ukrajinu na Slovensko. Slovensko spolu s ostatnými krajinami 
Európskej únie sa stalo rukojemníkom Ruska a Ukrajiny. 

Vlastné poznámky 
 
Od 10. februára 2009 sa na územie Slovenska konečne 

dostavila zima v podobe sneţenia a zníţených denných teplôt. 
Snehu napadalo nejakých 5 cm, ale stačilo detvákom na to, 
aby si ho mohli uţiť sánok a lyţí. Po troch dňoch prišiel menší 



 667 

odmäk, bolo trocha viac vody ako inokedy, ale po dvoch zas 
prišlo opäť ochladenie spojené s dvojdňovým sneţením, 
takým drobným krupicovým. Hlavne na horách bolo sneţenie 
intenzívnejšie, čím sa pripravili dobré podmienky pre jarné 
prázdniny detí práve zo západného Slovenska.  

Zvyčajne tak býva, ţe jednému intenzívne sneţenie zlepšuje 
náladu, teda je to pre radosť, ale pre druhého vznikajú 
problémy a starosti so zabezpečovaním všetkých beţných 
denných činností, ako 
v tomto prípade 
napríklad na Kysuciach 
napadalo vyše jedného 
metra snehu a za 
podpory vetra bolo veľa 
osád odrezaných od 
sveta. Preto bola pre 
túto oblasť vyhlásená 
mimoriadna situácia.  

Hovorí sa, ţe na Mateja sa lady lámu a keď nie sú, tak ich 
Matej urobí. V tomto roku sa lady nelámali, ale na Etelu, teda 
dva dni pred Matejom cez nov prituhlo a ráno teplomer 
ukazoval – 10 0 C a cez deň sa udrţovala teplota stále pod 
nulou. Z 22. na 23. februára 2009 začalo sneţiť a sneţenie sa 
rozšírilo na celé Slovensko. Sneţilo aj celý deň. 

Vlastné poznámky 
 

S príchodom 
tropického 

počasia a 
dovoleniek zaţila 
v utorok 14. júla 
2009 mestská 

plaváreň 
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v Trenčíne nevídaný nápor na jej sluţby. Kým sa však kú-
pania chtiví občania dostali do areálu mu-seli si niektorí 
odstáli aj dve hodiny. Dôvo-dom bola pokladňa a vydávanie 
registrač-ných pások na ruky. Správca plavárne Mikuláš 
Moško povedal, ţe to bola skúška pre nový personál 
a podobná situácia sa uţ nebude opakovať. Pre zlepšenie 
zabezpečia zaviesť systém dvoch pokladní, obe vo vstupnom 
trakte,. v prípade návalu otvoria aj tretiu pokladňu pri bočnom 
vstupe do areálu. Voda v troch bazénoch má teplotu medzi 24 
aţ 25 0 C. Je zabezpečená cirkulácia cez filtračné zariadenia, v 
detskom bazéne doteká stále čistá voda a je menená kaţdé dva 
aţ tri dni. Na kúpajúcich dohliada šesť aţ sedem plavčíkov 
vodnej záchrannej sluţby. Pokiaľ sa týka úrazov, tak boli 
zaznamenané len menšie úrazy aj to u detí, ktoré si poodierali 
nohy, ruky. Dokonca v jednom prípade, kedy chlapec skočil 
šípku do vody, narazil na dno a odniesla to jeho rozbitá hlava. 
Najviac starostí plavčíkom robia chlapci okolo 13 aţ 15 rokov, 
ktorí skáču do vody zboka. Nedajú na upozornenia plavčíkov, 
sú takí drzáni. Správa kúpaliska chce zaviesť, ak nastanú 
horúce tropické noci aj nočné kúpanie. Musí byť však večer 
teplota nad dvadsať stupňov. Pre plavárňou je priestor na 
uzamknutie bicykla, ale toto parkovisko nie je stráţené. Prečo 
tak je vysvetľuje Mikuláš Moško, ţe je to problém legislatívy 
pretoţe keby sme bicykel preberali do úschovy museli by sa 
spisovať pre kaţdý bicykel individuálny protokol o prevzatí. 
Ľudia vedia, ţe si sem bicykel odkladajú na vlastné riziko. 
Z času na čas sa sem tam ich chodíme pozrieť. Zatiaľ tu 
nebola ţiadnu krádeţ. Zatiaľ neboli zo strany návštevníkov 
hlásené krádeţe cennejších vecí. Skôr to boli zabudnuté kľúče 
a uteráky.  

www.sme.sk 15.07.2009 
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Na Slovensku sa v dňoch 
42. týţdňa 2009 citeľne 
ochladilo. Bol to veľký 
teplotný skok a doslova šok, 
lebo v predchádzajúcom 
týţdni boli zaznamenané letné 
teploty okolo 28 0 C, tak od 
12. októbra 2009 denné 
teploty klesli o 20 0 C menej, 

dokonca v severných častiach Slovenska boli zaznamenané 
mrazy do  -4 0 C. Preto sa začalo v nočných hodinách 
v domoch vykurovanie. 

Slovenský hydrometeorologický ústav vychádzajúc zo 
skutočnosti vydal preto výstrahu prvého stupňa, ktoré 
varovalo najmä vodičov motorových vozidiel na prípadné 
sneţenie a tvorenie jazykov, ktoré nie je v tomto období 
beţné. Znamenalo to pre vodičov zabezpečiť prezutie áut na 
zimné pneumatiky a prispôsobovať rýchlosť motorových 
vozidiel. 

Preto aj 
horských 
oblastiach 
Trenčianske-ho 
kraja, ktoré leţia 
nad 500 metrov 
nadmorskej výšky, 
najmä v oblasti 
Homôlky a myjav-
ských kopaníc boli 
pri-pravené sypače 
s radlica-mi a vodiči boli v poho-tovosti. Len pre zaují-mavosť 
vlani sa prvý sneh na cestách v Trenčianskom kraji objavil aţ 
19. no-vembra 2008, ale nenarobil väčšie problémy. 
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Vlastné poznámky 
 

Synoptický prehľad za mesiac január 2009 
Na začiatku mesiaca január 2009 smeroval zo severu cez 

Slovensko studený front, za ním sa obnovil prílev studeného 
vzduchu. V západnom výškovom prúdení dňa 5. januára 2009 
cez karpatskú oblasť pomaly postupoval ďalší atmosférický 
front. Za ním sa od západu rozšíril k nám výbeţok tlakovej 
výše, ktorý dňa 7. januára zoslabol a dňa 8. januára 2009 
smeroval cez Slovensko studený front. Opäť za frontom sa 
rozšírila nad vnútrozemie od západu tlaková výš. 

V ďalších dňoch druhej dekády mesiaca sa stred spomínanej 
tlakovej výše presúval cez Alpy a Karpaty ďalej na východ a 
vo vyšších vrstvách ovzdušia začal prúdiť od juhozápadu aţ 
juhu teplejší a vlhký vzduch. Na začiatku druhej polovice 
januára sa nad strednou Európou prehĺbila brázda nízkeho 
tlaku vzduchu, ktorá sa dňa 16. januára 2009 presunula nad 
Ukrajinu a po jej zadnej strane začal prúdiť od severu k nám 
studený vzduch. Od 18. januára 2009 začal tlak vzduchu v 
našej oblasti klesať a vo vyšších vrstvách ovzdušia začal 
prúdiť k nám od juhozápadu teplý a vlhký vzduch. V 
juhozápadnom prúdení postúpil nad strednú Európu zvlnený 
studený front, na ktorom sa prehĺbila v oblasti Talianska 
tlaková níţ. Dňa 24. januára 2009 spomínaný front postúpil 
cez Slovensko ďalej na východ. Nad centrálnym Stredomorím 
sa dňa 27. januára 2009 prehĺbila ďalšia tlaková níţ, ktorá 
v nasledujúcich dňoch mesiaca sa pomaly presunula nad 
Balkán. Dňa 29. januára 2009 začala nad juţnou Škandináviou 
a Nemeckom mohutnieť tlaková výš, ktorá v závere mesiaca 
sa rozšírila aj nad Alpy a Karpaty. Vo vyšších vrstvách 
ovzdušia však dňa 31. januára 2009 sa presúvala od 
severovýchodu cez Slovensko tlaková níţ. 
Klimatologický prehľad  
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Január 2009 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
normálny s teplotnými odchýlkami od -0.6 0 C na Sliači do 
+1.5 0 C v Medzi-laborciach. Najvyššie teplotné odchýlky boli 
na východe Slovenska. Absolútne najniţšia priemerná 
mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, 
bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej -5.2 °C, najvyššia v 
Hurbanove -1.4 0 C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 
priemerná me-sačná teplota v januári hodnoty od -10.4 0 C na 
Lomnickom štíte do -8.2 0 C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 
polôh, namerali tento mesiac v Oravskej Lesnej -22.2 0 C dňa 
9. januára 2009, najvyššie maximum v Hurbanove +12.4 0 C 
dňa 20. januára 2009. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 8. 
januára 2009 minimálna teplota vzduchu na -24.0  0 C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 
väčšine územia Slovenska okolo normálu v Bratislave 0 %, 
Piešťanoch +3 %, Hurbanove +3 %, Oravskej Lesnej +1 %, 
Sliači -1 %, Boľkovciach +3 %, Telgárte 0 %, Štrbskom Plese 
-1 %, Košiciach +2 %, Stropkove -Tisinci -1 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v intervale od 71 % 
v Stropkove - Tisinci do 151 % normálu na Chopku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 80 
km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli 
pozorované v dňoch 28. a 29. januára 2009. Uvedené rýchlosti 
vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac január 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 
normálny aţ nadnormálny a iba v niektorých regiónoch, 
hlavne na severe a severozápade krajiny bol zráţkovo 
podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 
pohybovali väčšinou od 13 mm v Liptovskom Mikuláši do 99 
mm v Magurke, pričom vo vysokohorských polohách Tatier to 
mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 
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celé územie Slovenska dosiahol 55 mm, čo predstavuje 120 % 
normálu a prebytok zráţok 9 mm. 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac január roku 2009 bol významný najmä pri 
hodnotení teploty vzduchu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
nevýznamná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne nízky aspoň od roku 1961 iba v 
Bratislave na letisku.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významne nízke na niektorých meteorologických staniciach 
Slovenska aspoň od roku 1961, najmä v Bratislave na letisku, 
na Chopku a v Telgárte.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky nevýznamný na území Slovenska aspoň od roku 
1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 najmä v 
Piešťanoch a potom na východe krajiny v Košiciach, v Tisinci 
a tieţ v Milhostove. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 
vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 iba v Bratislave na 
Kolibe a na Chopku. 
Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vysoký 
aspoň od roku 1961 na niekoľkých meteorologických 
staniciach. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Boľkovciach, v 
Telgárte, na Lomnickom štíte, v Košiciach, v Milhostove a v 
Kamenici nad Cirochou. 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v januári 
pohybovala od -3,1 0 C v Liptovskom Hrádku do 0,0 0 C v 
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Mochovciach. Minimálna termínová te-plota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola -6,0 0 C v Liptovskom Hrádku aţ -1,0 0 C v 
Oravskom Podzámku a Lieseku.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od -2,4 0 C v Liptovskom Hrádku) do 0,9 0 C v 
Mochovciach. 

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom 
Slovensku dosiahla hĺbku 8 cm v Holíči aţ 40 cm v Kuchyni - 
Nový Dvor, na strednom Slovensku 6 cm v Lieseku aţ 53 cm 
na Sliači, na východnom Slovensku 14 cm v Tisinci aţ 52 cm 
v Poprade. 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín 
Rastlinstvo sa nachádzalo v zimnom vegetačnom pokoji. 
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Synoptický prehľad za mesiac február 2009 

 
Na začiatku mesiaca 2009 prúdil do Karpatskej oblasti teplý 

a vlhký vzduch po prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho 
tlaku vzduchu nad západnou Európou. Spomínaná tlaková níţ 
spojená s frontálnym rozhraním sa postupne presúvala ďalej 
do vnútrozemia. V nedeľu dňa 8. februára 2009 cez Slovensko 
postúpil studený front, za ktorým do strednej Európy začal od 
severozápadu prúdiť chladný vzduch. V ňom sa dňa 9. 
februára 2009 nad Slovensko rozšíril od západu výbeţok 
vyššieho tlaku vzduchu. Nasledujúci deň postúpila zo 
západnej Európy tlaková níţ s frontálnym systémom.  

Od 11. februára 2009 sa tlaková níţ udrţiavala nad 
Balkánom a Ukrajinou. V jej tyle prúdil do strednej Európy 



 675 

studený a vlhký vzduch od severu. Táto situácia trvala aţ do 
16. februára 2009, kedy cez naše územie prešiel od 
severozápadu oklúzny front. V nasledujúcich piatich dňoch 
postupovali cez územie strednej Európy ďalej na východ 
jednotlivé frontálne systémy.  

V nedeľu večer dňa 22. februára 2009 začal počasie u nás 
ovplyvňovať frontálny systém, spojený s brázdou nízkeho 
tlaku vzduchu. Dňa 23. februára 2009 sa naše územie 
nachádzalo v nevýraznom tlakovom poli. Zároveň sa vo 
vyšších vrstvách ovzdušia presúvala od severu cez naše 
územie tlaková níţ. Nasledujúci deň sa do strednej Európy 
rozširoval od západu nevýrazný výbeţok vyššieho tlaku 
vzduchu. Dňa 26. februára 2009 začal počasie v našej oblasti 
ovplyvňovať frontálny systém spojený s tlakovou níţou nad 
Škandináviou, za ktorým začal dňa 27. februára 2009 od 
severozápadu prúdiť do strednej Európy teplý a vlhký morský 
vzduch. 
Klimatologický prehľad  

Mesiac február bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
normálny s odchýlkami od -1,5 0 C na Chopku do +1,6 0 C 
v Stropkove a Medzi-laborciach. Absolútne najniţšia 
priemerná mesačná teplota vzduchu (mimo vysokých 
horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej -3,8 0 C, 
najvyššia v Hurbanove 1,3  C. Vo vysokých horských 
polohách dosiahla prie-merná mesačná teplota vzduchu vo 
februári od -12,7 0 C na Lomnickom štíte do -10,3 0 C na 
Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali v Oravskej 
Lesnej -24,2 0 C dňa 22. februára 2009, najvyššie maximum v 
Hurbanove, v Bratislave na letisku a v Kamenici nad Cirochou 
+14,7 0 C dňa 7. februára 2009, v Kamenici n/C. dňa 8. 
februára 2009. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa o 14. h pohybovala 
okolo normálu v Bratislave +1 %, Piešťanoch +7 %, 
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Hurbanove +5 %, Oravskej Lesnej +6 %, Sliači -2 %, 
Boľkovciach +4 %, Telgárte -2 %, Štrbskom Plese +9 %, 
Košiciach -3 %, Stropkove - Tisinci -1 %.  

Suma trvania slnečného svitu sa vo februári pohybovala v 
intervale od 49 % na Chopku do 108 normálu % na letisku 
v Košiciach.  

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 3. 
februára 2009 a 8. februára 2009, kedy maximálne nárazy 
dosiahli rýchlosť 60 aţ 90 km/h, vo vysokých horských 
polohách aj vyššie. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a 
nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra 
v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Február 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 
nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 
pohybovali väčšinou od 17 mm v Spišskej Novej Vsi do 158 
mm v Modre – Pieskoch, pričom vo vysokohorských polohách 
Tatier to mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických 
zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 68 mm, čo 
predstavuje 162 % normálu a prebytok zráţok 26 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac február roku 2009 bol významný najmä pri 
hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 
zráţok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
nevýznamná takmer na celom území Slovenska aspoň od roku 
1961 s výnimkou Chopku, kde bola štatisticky významne 
nízka hodnota.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky nevýznamný takmer na celom území Slovenska 
aspoň od roku 1961 s výnimkou Chopku, kde bola štatisticky 
významne nízka hodnota. 
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Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významne vysoké na niektorých meteorologických staniciach 
Slovenska aspoň od roku 1961, predo-všetkým v Bratislave na 
Kolibe, ale najmä na východe krajiny v Koši-ciach, Tisinci, 
Medzilaborciach, Milhostove a tieţ v Kamenici nad Cirochou. 
Naopak štatisticky významne nízka hodnota bola na Chopku.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky nevýznamný na území Slovenska aspoň od roku 
1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne nízku hodnotu aspoň od roku 1961 iba v 
Milhostove.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 
nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 na väčšine nášho územia, 
najvýraznejšie v Bratislave na Kolibe 37,7 h, čo predstavuje 
druhé najniţšie trvanie aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 
vysoký aspoň od roku 1961 najmä v západnej a strednej časti 
Slovenska. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave na 
Kolibe, keď sa prekonal rekord z roku 1970 a na Chopku, 
prekonaný rekord z roku 1999. 

Štatisticky významne vysoké úhrny boli zaznamenané aj v 
Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Hurbanove, v Čadci a 
Oravskej Lesnej, v Boľkov-ciach a na Lomnickom štíte. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári 
pohybovala od -0,9 0 C v Banskej Bystrici a Liptovskom 
Hrádku do +2,3 0 C v Mochovciach. Minimálna termínová 
teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola od -3,6 0 C v Banskej 
Bystrici aţ do +1,3 0 C v Mochovciach. Priemerná mesačná 
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teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od -0,7 0 C v 
Liptovskom Hrádku do +2,8 0 C v Mochovciach.  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom 
Slovensku dosiahla hĺbku 0 cm v Moravskom Svätom Jáne, 
Holíči, Beluši aţ 32 cm v Trenčíne, na strednom Slovensku 14 
cm v Dudinciach aţ 43 cm na Sliači, na východnom 
Slovensku 1 cm v Orechovej aţ 50 cm v Poprade. 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín  

Vplyvom teplého počasia, od konca prvej februárovej 
dekády na teplejších lokalitách miestami začala kvitnúť 
sneţienka jarná, lieska obyčajná, koncom mesiaca lokálne aj 
vŕba rakytová. 
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Synoptický prehľad za marec 2009 

 
Na začiatku mesiaca marca prúdil na Slovensko od 

juhozápadu po prednej strane rozsiahlej brázdy nízkeho tlaku 
vzduchu teplý vzduch. Dňa 4. marca 2009 sa sformovala nad 
západným Stredomorím tlaková níţ, ktorej stred sa neskôr 
presúval cez severné Taliansko nad Jadran, ale do strednej 
Európy stále prúdil teplý a vlhký morský vzduch. Dňa 7. 
marca sa tlaková níţ presunula nad Balkán a v jej tyle k nám 
začal prúdiť od západu aţ severozápadu chladný a vlhký 
vzduch.  

V dňoch 9., 11., 13. a 15. marca 2009 postupovali cez 
územie Slovenska v západnom aţ severozápadnom prúdení 
jednotlivé frontálne systémy, za ktorými sa prechodne od 
juhozápadu rozširovali k nám výbeţky vyššieho tlaku 
vzduchu. Dňa 17. marca 2009 sa sformovala nad Severným 
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morom tlaková výš a po jej prednej strane prešiel cez 
Slovensko na juhovýchod frontálny systém, za ktorým začal 
prúdiť k nám od severozápadu aţ severu studený vzduch. 

Dňa 22. marca 2009 výbeţok tlakovej výše zasahujúci od 
západu nad strednú Európu zoslabol a od severozápadu 
postupovali dva frontálne systémy. Na druhom z nich sa 
sformovala nad Poľskom tlaková níţ, ktorá sa 24. marca 2009 
presunula nad moskovskú oblasť a k nám v jej tyle prenikal do 
25. marca 2009 od severu studený arktický vzduch. Dňa 26. 
marca 2009 počasie u nás ovplyvňovala plytká brázda nízkeho 
tlaku vzduchu. Počas nasledujúcich dvoch dní prúdil do 
strednej Európy od juhozápadu po prednej strane tlakovej níţe 
so stredom nad juţnou Škandináviou vlhký a veľmi teplý 
vzduch. Jeho prílev ukončil 29. marca 2009 pomalý prechod 
výrazného zvlneného studeného frontu cez Slovensko na 
východ, pri ktorom spadlo na západnom Slovensku miestami 
okolo 40 mm atmosférických zráţok. Nasledujúci deň sa 
začala v chladnejšom vzduchu rozširovať od západu do 
strednej Európy tlaková výš, ktorá 31. marca 2009 podmienila 
na väčšine územia Slovenska nástup slnečného a suchého 
jarného počasia. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac marec 2009 bol na väčšine územia Slovenska 
teplotne normálny, prevaţne s kladnými teplotnými 
odchýlkami od 0,0 0 C v Telgárte                 do +0,8 0 C 
v Bratislave na letisku a Košice na letisku. V tatranskej oblasti 
boli odchýlky záporné od -0,1  0 C v Poprade do -0,9  0 C na 
Lomnickom štíte. Absolútne najniţšia priemerná mesačná 
teplota vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola 
zaznamenaná v Oravskej Lesnej a v Telgárte -0,6  0 C, 
najvyššia v Bratislave na letisku +5,9  0 C. Vo vysokých 
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
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vzduchu v marci hodnoty od -10,2 0 C na Lomnickom štíte do 
-7,2 0 C na Chopku. Absolútne teplotné minimum, mimo 
vysokých horských polôh, namerali v Oravskej Lesnej -14,7  0 

C dňa 14. mar-ca 2009, najvyššie teplotné maximum v 
Hurbanove + 19,5 0 C dňa 28. mar-ca 2009. Na Lomnickom 
štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa              25. 
marca 2009 na -21,8 0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 
väčšine územia Slovenska nadnormálna – v Bratislave +5 %, 
Piešťanoch +7 %, Hurbanove +5 %, Oravskej Lesnej +16 %, 
Sliači +7 %, Boľkovciach +4 %, Telgárte +5 %, Štrbskom 
Plese +15 %, Košiciach +1 %, Stropkove - Tisinci +3 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v marci podnormálna od 
50 % na Chopku do 97 % v Boľkovciach.  

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 7. - 8. 
marca 2009 a 23. - 24. marca 2009, kedy maximálne nárazy 
vetra dosiahli rýchlosť 60 aţ 90 km/h, vo vysokých horských 
polohách aţ do 140 km/h. Uvedené rýchlosti vetra sú iba 
orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam 
vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac marec 2009 bol na Slovensku zráţkovo 
nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 
pohybovali väčšinou od 25 mm vo Vyšnom Čaji do 237 mm 
na Donovaloch, pričom vo vysokohorských polohách Tatier to 
mohlo byť aj viac. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 97 mm, čo predstavuje 206 % 
normálu a prebytok zráţok 50 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac marec roku 2009 bol významný najmä pri hodnotení 
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
nevýznamná na celom území Slovenska aspoň od roku 1961.  
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne nízky aspoň od roku 1961 iba v Čadci a 
na Lomnickom štíte.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významne nízke na väčšine meteorologických staníc 
Slovenska aspoň od roku 1961. Najvý-raznejšie sa prejavilo v 
Poprade a v Košiciach, kde boli zaznamenali tretie najniţšie 
mesačné maximum teploty vzduchu.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu  bol 
štatisticky významne vysoký v Bratislave na letisku, v Čadci, 
v Oravskej Lesnej a v Košiciach aspoň od roku 1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 najmä v 
Bratislave na letisku, na Sliači a v Poprade. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 
nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 takmer na celom území 
Slovenska, najvýraznejšie na Lomnickom štíte, kedy bol 
prekonaný historicky najniţší úhrn z roku 1983. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 
vysoký aspoň od roku 1961 na väčšine vybraných 
meteorologických staníc. Najvýraznejšie sa to prejavilo v 
Bratislave na Kolibe 111,4 mm, na Chopku 463,7 mm a na 
Lomnickom štíte 454,6 mm, kde boli prekonané historické 
rekordy.  
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad 
Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci pohybovala 
od -0,2 0 C v Telgárte do +6,0 0 C v Hurbanove. Minimálna 
termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -1,3 0 C v 
Dudinciach aţ 2,5  0 C v Moravskom Svätom Jáne. Priemerná 
mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 0,0 0 C 
v Telgárte do 5,7  0 C v Hurbanove a Ţihárci.  
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Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku 
sa pohy-bovala od 0 cm v Bratislave na Kolibe, Kráľovej pri 
Senci a Holíči, do 8 cm Ţihárci, na strednom Slovensku od 1 
cm v Dudinciach, do 27 cm v Telgárte, na východnom 
Slovensku od 0 cm v Orechovej, do 37 cm v Podolínci. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná pokračovala v odnoţovaní, v druhej 
polovici marca 2009 začala predlţovať listové pošvy, v tomto 
období sa začala sejba jačmeňa jarného. Na lucerne siatej sa 
vytvárali prvé listy. V poslednej marcovej dekáde sa sial hrach 
siaty, koncom mesiaca sa len miestami začali sadiť skoré 
odrody zemiakov.  

Od druhej marcovej dekády na ovocných drevinách pučali 
púčiky. V poslednej dekáde mesiaca bolo pozorované 
prúdenie štiav viniča hroznorodého.  

Od začiatku mesiaca pokračovalo kvitnutie sneţienky 
jarnej, liesky obyčajnej, vŕby rakytovej. Od začiatku marca 
rozkvitala jelša lepkavá, podbeľ liečivý, v druhej polovici 
mesiaca začal kvitnúť drieň obyčajný. Koncom marca lokálne 
začala kvitnúť zlatovka previsnutá, veternica hájna a záruţlie 
močiarne. Prevaţne aţ v poslednej marcovej dekáde na 
lesných stromoch a kroch pučali púčiky, baza čierna začala 
vytvárať prvé listy, miestami aj skôr. 
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Synoptický prehľad za apríl 2009 
 
Na začiatku mesiaca apríl 2009 ovplyvňovala počasie na 

Slovensku tlaková výš, ktorej stred sa presunul z juţnej 
Škandinávie nad Ukrajinu a potom ďalej na východ. Na 
Slovensku spôsobila slnečné a suché jarné počasie. Dňa 6. 
apríla 2009 postupoval v západnom prúdení cez juţné Poľsko 
zvlnený studený front, ktorý čiastočne ovplyvnil počasie aj u 
nás. V období od 8. do 12. apríla 2009 sa nad karpatskou 
oblasťou udrţiavalo nevýrazné tlakové pole, ale dňa 11. apríla 
2009 ovplyvnila počasie u nás výšková tlaková níţ, ktorá sa 
presúvala z Bieloruska a Poľska na juh. 

Dňa 13. apríla 2009 na Slovensko zasahoval od 
severovýchodu slabnúci okraj tlakovej výše, a v ďalších troch 
dňoch sa udrţiavalo nad strednou Európou nevýrazné tlakové 
pole. Dňa 17. apríla 2009 postupoval cez Slovensko na východ 
frontálny systém, spojený s tlakovou níţou nad Čechami, 



 685 

ktorá sa nasledujúci deň vyplnila a dňa 19. apríla 2009 sa od 
severozápadu rozšírila v chladnejšom vzduchu do strednej 
Európy tlaková výš. Tá ovplyvňovala počasie u nás aţ do 22. 
apríla 2009. Nasledujúci deň ovplyvnila počasie u nás výšková 
tlaková níţ, ktorá sa presúvala cez Čechy na juh. 

Od 24. do 28. apríla 2009 ovplyvňovala počasie u nás opäť 
tlaková výš, ktorej stred sa presunul z juţnej Škandinávie cez 
Bielorusko nad Ukrajinu. Dňa 29. apríla 2009 sa rozšírila nad 
strednú Európu plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu spojená 
so zvlneným frontálnym rozhraním, ktoré však nepostúpilo 
nad Slovensko, a nasledujúci deň sa vyplnila. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac apríl bol na väčšine územia Slovenska teplotne silne 
aţ mimoriadne nadnormálny s odchýlkami od +2,9 0 C v 
Medzilaborciach do +5,6 0 C v Bratislave na Kolibe. 
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná 
v Oravskej Lesnej +7,1 0 C, najvyššia v Hurbanove +15,5 0 C. 
V Hurbanove bol zaznamenaný najteplejší apríl od začiatku 
meteorologických pozorovaní na tejto stanici v roku 1871. Vo 
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota vzduchu v apríli hodnoty od -1,6 0 C na Lomnickom 
štíte do +2,1  0 C na Chopku. Absolútne teplotné minimum 
(mimo vysokých hor-ských polôh) bolo zaznamenané v 
Oravskej Lesnej -4,7 0 C dňa 3. apríla 2009, najvyššie 
maximum v Kamenici nad Cirochou + 26,2 0 C dňa                 
10. apríla 2009. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 25. apríla 
2009 teplota vzduchu na -7,5  0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 
väčšine územia Slovenska podnormálna – v Bratislave -11 %, 
Piešťanoch -8 %, Hurbanove -12 %, Oravskej Lesnej -33 %, 
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Sliači -15 %, Boľkovciach -13 %, Telgárte -16 %, Štrbskom 
Plese -18 %, Košiciach -14 %, Stropkove - Tisinci -17 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli nadnormálna a 
pohybovala sa v intervale od 167 % v Bratislave - Kolibe do 
252 % na Chopku mesačného normálu. Vzhľadom na 
prevládajúce anticyklonálne počasie sme maximálne nárazy 
vetra s rýchlosťou 75 km/h a viac s výnimkou vysokých 
horských polôh nepozorovali.  

Mesiac apríl 2009 bol na Slovensku zráţkovo podnormálny. 
Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou 
od niekoľkých desatín milimetra na severe Záhoria do 64 mm 
v Rudňanoch. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 14 mm, čo predstavuje 26 % 
normálu a deficit zráţok 41 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac apríl v roku 2009 bol významný najmä pri 
hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 
zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
významne (rekordne) vysoká takmer na celom území 
Slovenska aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne (rekordne) vysoký na celom území 
Slovenska aspoň od roku 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významne vysoké na niektorých meteorologických staniciach 
Slovenska aspoň od roku 1961, najvýraznejšie sa to prejavilo 
na Sliači (8. najvyššia hodnota), v Bratislave na Kolibe (11. 
pozícia), na Chopku (13. miesto) a v Tisinci (13. poradie, s 
pozorovaním aţ od 1963).  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký, pričom v Bratislave, na Chopku 
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a na Lomnickom štíte prekonal historické maximá, v 
Piešťanoch a v Hurbanove to bola 2. najvyššia hodnota, v 
Košiciach 3. miesto, v Telgárte 7. miesto, v Oravskej Lesnej a 
na Sliači 10. miesto, v Milhostove 13. miesto a to všetko 
aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne (rekordne) vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 
najmä v Bratislave, v Piešťanoch a aj v Hurbanove - 1. 
pozícia, na Chopku - 3. pozícia, v Čadci - 5. pozícia, v 
Oravskej Lesnej a v Kamenici n/C. - 6. pozícia, v Medzila-
borciach - 7. pozcia, v Poprade - 8. pozícia a v Tisinci - 9. 
pozícia. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 
vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 takmer na celom území 
Slovenska. Rekordy boli pre-konané v Oravskej Lesnej, v 
Boľkovciach, v Telgárte, na Lomnickom štíte, v Poprade, v 
Košiciach, v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne nízky 
aspoň od roku 1961 na väčšine vybraných meteorologických 
staniciach. Najvýraznejšie sa to prejavilo v Oravskej Lesnej 
10,7 mm a na Lomnickom štíte -24,0 mm, čím boli zároveň 
prekonané historické rekordy.  
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybovala 
od 6,3 0 C v Telgárte do 15,8 0 C v Ţihárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
0,2 0 C v Telgárte aţ 8,7 0 C v Hurbanove.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 5,4 0 C v Telgárte do 14,7  0 C Ţihárci. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín 

Pšenica ozimná pokračovala v predlţovaní listových pošiev, 
v druhej polovici apríla steblovala, vytvárala prvé kolienka, 
posledný týţdeň aj druhé kolienka. V prvej aprílovej dekáde 
pokračovala sejba jačmeňa jarného. Skôr zasiaty jačmeň jarný 
vzchádzal od začiatku mesiaca, odnoţoval v druhej polovici 
apríla, posledný týţdeň miestami začal predlţovať listové 
pošvy, koncom apríla lokálne začal aj steblovať, vytvárať prvé 
kolienka. Začiatkom apríla sa začala siať repa cukrová, od 
konca druhého týţdňa začala vzchádzať a od posledného 
týţdňa vytvárala prvé páry pravých listov. Od druhej aprílovej 
dekády sa začala siať kukurica siata, koncom mesiaca začala 
vzchádzať. V priebehu mesiaca sa sadili zemiaky, skôr 
zasadené vzchádzali od druhej dekády. Repka ozimná od 
začiatku apríla predlţovala byľ, od druhej dekády mesiaca 
začala kvitnúť postupne od juhu k stredným a podhorským 
polohám. Hrach siaty vzchádzal, siala sa slnečnica ročná, 
ktorá v poslednej aprílovej dekáde začala vzchádzať. Na 
chmeli obyčajnom koncom apríla sa vytvárali prvé listy 
(Trenčín, Klátova Nová Ves). 

Od začiatku apríla začali kvitnúť marhule, za nimi skoré 
odrody broskýň a čerešní, tieţ ríbezle. Od druhého aprílového 
týţdňa začali kvitnúť višne, neskoršie odrody čerešní, slivky, 
skoršie odrody hrušiek, od konca prvej dekády skoršie odrody 
jabloní. Prevaţne v druhej polovici mesiaca kvitli neskoršie 
odrody hrušiek a jabĺk a aj orech kráľovský. Zalistovanie 
ovocných drevín prebiehalo prevaţne od druhého aprílového 
týţdňa. Vinič hroznorodý prvé listy vytváral od druhej 
aprílovej dekády. 
Od začiatku apríla začala kvitnúť breza previsnutá, púpava 
lekárska, slivka trnková, od konca prvého týţdňa rozkvital a 
zalistoval sa smrekovec opadavý, kvitol jaseň štíhly. V prvej 
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polovici mesiaca pokračovalo kvitnutie veternice hájnej a 
záruţlia močiarneho. 
Od konca druhého týţdňa začal kvitnúť orgován obyčajný, 
pagaštan konský, hrab obyčajný i hloh obyčajný. V druhej 
polovici apríla začal kvitnúť buk lesný, dub letný a zimný, 
javor horský, konvalinka voňavá, koncom mesiaca jarabina 
vtáčia. Od konca prvej aprílovej dekády lesné dreviny sa 
zalisťovali, od konca druhej dekády mesiaca sa na ihličnatých 
stromoch začali vytvárať prvé májové výhonky a začali 
kvitnúť. 
 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Od začiatku apríla pokračoval prílet bociana bieleho. V 
priebehu mesiaca prilietala belorítka a lastovička domová. Od 
konca prvého týţdňa sa zaznamenávali prvé výskyty chrústa 
obyčajného, od druhej aprílovej dekády prvé spevy kukučky 
jarabej.  
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Synoptický prehľad za máj 2009 
 

Po prednej strane tlakovej výše so stredom nad 
Škandináviou na Slovensko začiatkom mesiaca mája 2009 od 
severovýchodu prúdil suchý vzduch. Dňa 2. mája bol tento 
proces prerušený prílevom chladnejšieho a vlhšieho vzduchu, 
spojeného s presunom tlakovej níţe vo vyšších vrstvách 
atmosféry cez Slovensko smerom na juhozápad. Súčasne v 
prízemnom tlakovom poli nad karpatskú oblasť od juhozápadu 
zasahoval pás vyššieho tlaku vzduchu. V noci zo 4. na 5. mája 
2009 cez Slovensko od západu prechádzal studený front, za 
ktorým sa k nám zo západnej Európy v studenom vzduchu 
rýchlo rozšíril výbeţok tlakovej výše. Ten neskôr zoslabol a v 
severozápadnom prúdení dňa 6. mája 2009 prechádzal cez 
strednú Európu oklúzujúci frontálny systém. Za ním sa od 
juhozápadu aţ západu nad Slovensko presunul výbeţok 
vyššieho tlaku vzduchu. Po jeho zadnej strane do našej oblasti 
dňa 8. mája prúdil teplý vzduch. Nasledujúci deň od západu 
prechádzal cez Slovensko teplotne nevýrazný studený front, 
ktorý sa v oblasti vyššieho tlaku vzduchu nad naším územím 
rozpadal. 

Dňa 11. mája 2009 sa do karpatskej oblasti v západnom 
prúdení presunulo zvlnené frontálne rozhranie, ktoré dňa 12. 
mája 2009 postupovalo ďalej na juhovýchod. Za spomínaným 
rozhraním prúdil do strednej Európy od severozápadu chladný 
vzduch. V ňom nad Slovensko od severozápadu zasahovala 
tlaková výš. Dňa 14. mája 2009 tlaková výš zoslabla a počasie 
na Slovensku začala ovplyvňovať brázda nízkeho tlaku 
vzduchu nad západnou Európou. Plytká podruţná brázda s ňou 
spojená sa 16. mája 2009 premiestňovala cez Slovensko od 
juhozápadu na severovýchod. Od 17. mája 2009 sa nad 
karpatskou oblasťou nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 
Súčasne nad Slovensko od juhozápadu prúdil teplý vzduch. 
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Dňa 19. mája 2009 prechádzal cez naše územie smerom na 
východ teplotne nevýrazný zvlnený studený front.  

Od 20. do 22. mája 2009 bolo nad strednou Európou 
nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku vzduchu. V priebehu 
22. mája 2009 postúpil od západu nad Slovensko zvlnený 
studený front, pred ktorým vrcholil prílev teplého vzduchu do 
našej oblasti. Za ním sa k nám v chladnejšom vzduchu od 
severozápadu presunula tlaková výš. Pole vyššieho tlaku 
vzduchu nad vnútrozemím kontinentu sa udrţiavalo do 26. 
mája 2009. Súčasne od 24. mája 2009 začal od juhozápadu 
nad Slovensko prúdiť teplý vzduch. Jeho prílev vyvrcholil 26. 
mája 2009 pred studeným frontom, ktorý postupoval v brázde 
nízkeho tlaku vzduchu zo západnej Európy smerom na 
východ. Vďaka tlakovej níţi, ktorá sa sformovala nad 
Jadranom, sa spomenutý front pri prechode Slovenskom 
zvlnil. Za ním sa k nám od západu prechodne rozšíril výbeţok 
tlakovej výše. Večer 28. mája 2009 po jeho prednej strane 
postúpil od severozápadu nad Slovensko oklúzujúci frontálny 
systém. Dňa 29. mája k nám začal po prednej strane tlakovej 
výše od severozápadu aţ severu prúdiť studený a vlhký 
vzduch. Počasie na Slovensku v posledných dvoch dňoch 
mesiaca ovplyvňovala tlaková níţ vo vyšších vrstvách 
atmosféry, ktorej stred sa nachádzal nad Maďarskom a 
Slovenskom. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac máj 2009 bol na väčšine územia Slovenska teplotne 
normálny, miestami slabo nadnormálny s kladnými teplotnými 
odchýlkami od +0,2 0 C v Medzilaborciach do +1,9 0 C na 
Sliači. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota 
vzduchu (mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná 
v Telgárte 10,6 0 C, najvyššia v Hurbanove 17,2 0 C. Vo 
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
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teplota vzduchu v máji hodnoty od             -0,2 0 C na 
Lomnickom štíte do 2.8 0 C na Chopku. Absolútne teplotné 
minimum (mimo vysokých horských polôh) namerali v 
Oravskej Lesnej               -2,2 0 C dňa 14. mája 2009 a 
najvyššie maximum v Dudinciach 30,1  0 C, dňa 18. mája 
2009. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota 
vzduchu dňa 7. mája 2009 na -11,1  0 C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na 
väčšine územia podnormálna – v Bratislave -2 %, Piešťanoch 
0 %, Hurbanove -4 %, Oravskej Lesnej -10 %, Sliači -11 %, 
Boľkovciach -8 %, Telgárte -5 %, Štrbskom Plese - 6 %, 
Košiciach -13 %, Stropkove-Tisinci - 10 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevaţne 
nadnormálna v intervale od 111 % v Bratislave na Kolibe do 
160 % normálu na Chopku.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 80 
km/h sa vyskytli dňa 28. mája 2009. Uvedené rýchlosti vetra 
sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Máj 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normálny. 
Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou 
od 16 mm v Sucháni na juhu stredného Slovenska, do 161 mm 
v Cígeľke. Priestorový úhrn atmo-sférických zráţok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 64 mm, čo predstavuje              84 
% normálu a deficit zráţok 12 mm. 

 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac máj 2009 bol významný najmä pri hodnotení teploty 
vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
významne vysoká v Bratislave na Kolibe a aj na letisku, tieţ v 
Hurbanove a na Sliači, potom v Boľkovciach, v Poprade i v 
Košiciach, aspoň od roku 1961. 
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Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký v Bratislave na Kolibe, v 
Hurbanove, v Oravskej Lesnej, na Sliači, v Boľkovciach, v 
Poprade a v Košiciach, aspoň od roku 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významne vysoké len v Poprade, aspoň od roku 1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký len v Bratislave na letisku a to 
aspoň od roku 1961, naopak štatisticky významne nízky bol v 
Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 najmä v 
Bratislave na letisku, v Piešťanoch, v Hurbanove, na Sliači, v 
Telgárte a v Košiciach. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 
vysokých hodnôt od roku 1961 v Piešťanoch, na Sliači, na 
Chopku, v Boľkovciach, v Telgárte, na Lomnickom štíte, v 
Poprade, v Košiciach, v Tisinci (tu od r. 1963), v Milhostove 
a v Kamenici nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne nízky 
od roku 1961, na niekoľkých meteorologických staniciach z 
vybranej vzorky, reprezentujúcej pokrytie Slovenska a to v 
Bratislave na letisku, na Chopku a v Telgárte. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji pohybovala 
od 13,1 0 C v Oravskom Podzámku do 18,9 0 C v 
Michalovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
6,2 0 C v Podolínci aţ 13,2 0 C v Ţiari nad Hronom.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 10,6  0 C v Telgárte do 17,8 0 C v Somotore. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a  

Pšenica ozimná začiatkom mája pokračovala vo vytváraní 
druhého kolienka, potom dochádzalo k zdurovaniu pošvy 
posledného listu, od konca druhého májového týţdňa začala 
klasiť a v druhej polovici mesiaca začala kvitnúť. Jačmeň 
jarný pokračoval v steblovaní, vo vytváraní prvého kolienka, 
od druhej májovej pentády vytváral druhé kolienka, od konca 
druhého týţdňa dochádzalo k zdurovaniu pošvy posledného 
listu, od konca piatej pentády začal klasiť, koncom mesiaca 
miestami aj kvitnúť. Repka ozimná na juhu Slovenska druhú 
májovú dekádu kvitnutie končila. Repa cukrová pokračovala 
vo vytváraní prvých párov pravých listov, zapájala sa do 
riadkov, dekortizovala. V priebehu mesiaca zemiaky 
pokračovali vo vzchádzaní, zapájali sa do riadkov, koncom 
mája začali aj kvitnúť, skoré odrody aj skôr. Sejba kukurice 
siatej pokračovala, vzchádzala. Hrach siaty prevaţne v druhej 
polovici mesiaca kvitol. Slnečnica ročná začiatkom mesiaca 
pokračovala vo vzchádzaní. Druhú májovú dekádu na chmeli 
obyčajnom rástli zálistky (Trenčín, Klátová Nová Ves), v 
poslednej dekáde v Klátovej Novej Vsi začal butonizovať. 
Počas celého mája prebiehala prvá kosba lucerny siatej.  

Začiatkom mája vo vyšších polohách miestami ešte končili 
kvitnutie neskoré odrody čerešní, višne, slivky, v prvej dekáde 
mesiaca neskoršie odrody hrušiek a jabloní a orech kráľovský. 
Od druhého májového týţdňa sa na ovocných stromoch 
vytvárali nové púčiky. V druhej polovici mája dozrievali a 
zberali sa skoré odrody čerešní. Vinič hroznorodý začal 
kvitnúť na juhu v poslednej májovej dekáde. Prvé dve májové 
dekády smrek obyčajný, jedľa biela a borovica lesná 
pokračovali vo vytváraní prvých májových výhonkov a plne 
kvitli. Od začiatku mája začal kvitnúť agát biely, od druhého 
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týţdňa ostruţina malinová, ruţa šípová a aj baza čierna. V 
prvej polovici mesiaca pokračovalo kvitnutie buka lesného, 
duba letného a zimného, pagaštana konského, javora   
horského, hraba obyčajného, hlohu obyčajného, jarabiny 
vtáčej, z bylín konvalinky voňavej. Od druhého májového 
týţdňa rozkvitala margaréta biela. Na konci mája začala 
miestami kvitnúť lipa malolistá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synoptický prehľad za mesiac jún 2009 
 
V prvých dňoch mesiaca jún 2009 sa nad územím 

Slovenska nachádzalo nevýrazné tlakové pole. Dňa 3. júna 
2009 sa nad Bieloruskom prehĺbila tlaková níţ a po jej zadnej 
strane k nám začal prenikať od severu chladný vzduch. Aţ do 
9. júna 2009 prenikal na územie Slovenska od juhozápadu 
teplejší vzduch po prednej strane oblasti nízkeho tlaku 
vzduchu nad západnou Európou. S touto tlakovou níţou bolo 
spojené zvlnené frontálne rozhranie, ktoré 10. júna 2009 
začalo od západu ovplyvňovať počasie na Slovensku. 
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Ďalší výrazný studený front prešiel cez územie Slovenska 
v noci z 11. na 12. júna 2009, za ktorým na Slovensko 
prenikol chladný vzduch zo seve-rozápadu. V ňom sa začal 
nad územím Slovenska rozširovať výbeţok vyššieho tlaku 
vzduchu a hneď 13. júna 2009 tlaková výš, ktorá sa 
v nasledujúci deň premiestnila cez strednú Európu na juţnú 
a juhovýchodnú Európu. Súčasne začal prechodne prúdiť na 
územie Slovenska teplý, ale pritom vlhký vzduch od 
juhozápadu. Na západnou Európu sa sformovala brázda 
nízkeho tlaku vzdu-chu so zvlneným tlakovým rozhraním. 
Brázda sa presúvala cez strednú Európu. Dňa 17. júna 2009 sa 
vytvorila nad vnútrozemím kontinentu oblasť vyššieho tlaku 
vzduchu, ktorého stred sa presúval cez územie Slovenska na 
juhovýchod a Čierne more. Dňa 19. júna 2009 postupoval cez 
vnútrozemie kontinentu na východ ďalší studený front, ktorý 
ovplyvňoval aţ do 21. júna 2009 počasie na Slovensku. 
Zároveň sa nad Jadranom prehĺbila samostatná tlaková níţ.  

Uţ dňa 22. júna 2009 prechádzal cez územie Slovenska 
teplý front spojený s tlakovou níţou nad Jadranom. Táto 
oblasť nízkeho tlaku vzduchu ovplyvňovala počasie na 
Slovensku v ďalších dňoch. O d 23. júna aţ do konca mesiaca 
sa v tomto tlaku vzduchu tvorili početné daţďové prehánky 
a búrky, sprevádzané intenzívnymi atmosferickými prívalmi 
zráţok. V prízemnom poli sa síce tlaková níţ vyplnila 25. 
júna, ale naďalej sa udrţiavala vo vyšších vrstvách atmosféry 
a výrazne ovplyvňovala počasie na Slovensku do konca 
mesiaca.  

 
Klimatologický prehľad 

Jún bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny, 
preváţne s kladnými teplotnými odchýlkami od 0,0  0 C 
v Bratislave na Kolibe               do 0,8  0 C v Košiciach na 
letisku. 
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Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysoko horských polôh bola zaznamenaná v Telgárte 
12,8 0 C, najvyššia v Hur-banove 18,8 0 C. Vo vysokých 
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu v júni od 2,2 o C na lomnickom štíte do 5,4  0 C na 
Chopku. 

Absolútne teplotné minimum mimo vysokých horských 
polôh namerali v Telgárte 0,2 0 C dňa 2. júna 2009 
a maximum v Hurbanove 33, 7  0 C dňa 19. júna 2009. Na 
Lomnickom štíte poklesla minimálna teplota vzduchu dňa 13. 
júna 2009 na -8,4 0 C 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14,00 h sa 
pohybovala nad normálom s týmito hodnotami – v Bratislave  
-1 %, Oiešanoch +2 %, Hur-banove +2 %, Oravskej Lesnej +2 
%, Sliači +2 %, Boľkovciach +2 %, Telgárte +2 %, Štrbskom 
plese + 2 %, Košiciach + 2 % a Košiciach 2 %, Stropkove – 
Tisinci 6 %. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 80 
km/h v dňoch 3. a 6. júna 2009 boli zaznamenané lokálne 
najmä pri búrkach. 

Jún 2009 bol zráţkovo nadnormálny. Iba v niektorých 
regiónoch bol zráţkovo normálny. Mesačné úhrny 
atmosferických zráţok sa pohybovali od 34 mm v Juri nad 
Hronom do 261 mm v Oraviciach. Priestorový úhrn 
atmosferických zráţok na celé územie Slovenska dosiahol 144 
mm, čo predstavoval 133 mm normálu a prebytok 28 mm 
zráţok. 

Zaujímavosti mesiaca 
Mesiac jún 2009 bol významný z hľadiska hodnotenia 

teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosferických zráţok.  
Priemerná mesačná teplota bola štatisticky nevýznamná. 
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 

štatisticky nevýznamný od roku 1961. 
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Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatistické 
významné nízke v Čadci, v Oravskej Lesnej, v Telgárte, na 
Lomnickom štíte a v Medzi-laborciach. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký v Oravskej Lesnej, v Košiciach, 
v Medzilaborciach a v Kamenici nad Cirochou. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne nízkych hodnôt najmä v Čadci, v Boľkovciach, 
v Telgárte a v Milhostove. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významných 
nízkych hodnôt v Piešťanoch,  v Hurbanove a na Lomnickom 
štíte. 

Úhrn atmosferických zráţok bol štatisticky významne 
vysoký v Bra-tislave na Kolibe a na letisku, potom tieţ na 
Sliači a Chopku, Lomnickom štíte a Poprade. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v mesiaci jún 2009 
pohybovala od +12,4  0 C v Oravskom Podzámku do +20,9  0 C 
v Orechove. Minimálne termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola +8,8  0 C v Gánovciach do +14,2  0 C v Bratislave 
na Kolibe. Priemerná mesačná teplota v hĺbke             20 cm 
sa pohybovala od +13,1  0 C v Liptovskom Hrádku a Telgárte 
do +20,0  0 C v Orechove a Somotore. 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a  

Pšenica ozimná od začiatku mesiaca júna 2009 vstupovala 
do mliečnej zrelosti, v druhej polovici mesiaca júna 
dosahovala ţltú zrelosť a na severe len kvitla. Jačmeň jarný 
v prvej júnovej dekáde klasil ešte vo vyšších polohách, 
preváţne v prvej polovici mesiaca kvitol, v druhej polovici 
mesiaca prechádzal do mliečnej zrelosti a poslednú dekádu do 
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ţltej zrelosti. Repka ozimná v niţších polohách druhú júnovú 
dekádu zaznamenala ţltú zrelosť a koncom mesiaca sa na 
niektorých miestach začala na západnom Slovensku zberať. 
V priebehu mesiaca začalo kvitnutie zemiakov. Skoré odrody 
kukurice siatej v tretej júnovej dekáde v níţinách miestami 
začala klasiť. Hrach siaty dosahoval zelenú aţ ţltú zrelosť. 
Slnečnica ročná butonizovala a od posledného júnového 
týţdňa začala miestami kvitnúť. V druhej polovici mesiaca 
júna prebiehala druhá kosba lucerky siatej.  

Od začiatku júna pokračoval zber skorých odrôd čerešní 
a súčasne dozrievať a zberať neskoré odrody čerešní. Od 
konca prvej dekády mesiaca dozrievali odrody višní a od 
druhej polovice mesiaca dozrievali višne. V poslednej dekáde 
mesiaca dozrievali skoré odrody marhúľ. Vinič hroznorodý 
pokračoval v kvitnutí v prvej polovici júna a potom začal 
zavesovať strapce.  

Lipa malolistá prvé dve júnové dekády na juhu Slovenska 
kvitla. Koncom mesiaca júna dozrievali plody ostruţiny 
malinovej. V tomto mesiaci boli pozorované na niektorých 
lesných drevinách pozorované jánske výhonky.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a živočíchov 
V tomto mesiaci sa prejavili hromadné výskyty pásavky 

zemiakovej. 
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Synoptický prehľad za júl 2009 
 
Začiatkom mesiaca júl 2009 bol znamení tlakovej výše, 

presúvajúcej sa cez strednú Európu ďalej na juhovýchod. Tá 
postupne slabla a v nevýraznom tlakovom poli sa v strednej 
Európe tvorili početné búrky. Dňa 5. júla 2009 postúpil od 
západu ďalej na východ studený front a ďalšie dva dni sa nad 
strednou Európou udrţiavalo nevýrazné pole relatívne 
niţšieho tlaku vzduchu, sprevádzané opäť početnými búrkami.  

V dňoch 8. aţ 10. júla 2009 prechádzali cez územie 
Slovenska ďalej na východ studené fronty, spojené s tlakovou 
níţou nad juţnou Škandináviou. Za nimi sa ďalší deň 
v chladnejšom vzduchu rozšíril od západu do našej oblasti 
výbeţok vyššieho tlaku vzduchu.  

V dňoch od 12. júla do 15. júla 2009 počasie v strednej 
a postupne juho-východnej Európe ovplyvňovala oblasť 
vyššieho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím, ktorá sa 
postupne rozšírila aţ po Pobaltie.  

Dňa 16. júla 2009 postúpil do strednej Európy nevýrazný 
studený front, za ním  opäť výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. 
Súčasne dňa 17. júla 2009 vrcholil prílev teplého vzduchu od 
juhozápadu pred ďalším výrazným studeným frontom, 
spojeným s tlakovou níţou nad Severným morom. Tento front 
ovplyvnil počasie v strednej Európe a dňa 18. júla 2009 a bol 
spojený na Slovensku s intenzívnou búrkovou činnosťou, 
ktorá mala v Trenčíne za následok zrútenie stanu, v dôsledku 
ktorého  bolo veľa ľahko a ťaţko zranených, ale aj smrteľné 
zranenie na hudobnom festivale Pohoda. Za týmto studeným 
frontom sa v chladnom vzduchu rozšírila do strednej Európy 
tlaková výš, ktorej stred sa postupne do 24. júla 2009 presunul 
na východný Balkán a Stredomorie. Po jej zadnej strane 
vrcholil dňa 24. júla 2009 do našej oblasti prílev teplého 
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vzduchu a v rovnaký deň prešiel cez Slovensko ďalej na 
východ ďalší studený front.  

Od 26. júla do 31. júla 2009 bolo počasie v strednej Európe 
ovplyvňované oblasťou vyššieho tlaku vzduchu nad západnou, 
strednou a severovýchodnou Európou. Len v noci z utorka na 
stredu dňa 29. júla 2009 a v piatok dňa 31. júla 2009 bola táto 
oblasť prerušená prechodom dvoch nevýrazných studených 
frontov, postupujúcich od západu ďalej na východ. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac júl v roku 2009 bol na území Slovenska prevaţne 
teplotne silne nadnormálny, ojedinele aţ mimoriadne  
nadnormálny, s odchýlkami od    +1,8 0 C v Bratislave Kolibe 
do +2,7 0 C v Košiciach na letisku, Lomnickom štíte, Sliači. 
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte          
– 16,3 0 C, najvyššia v Hurbanove – 22,4 0 C. Vo vysokých 
horských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota 
vzduchu v júli hodnoty od 6,1  0 C na Lomnickom štíte do 9,1 
0 C na Chopku. Absolútne teplotné minimum namerali mimo 
vysokých horských polôh, v Oravskej Lesnej 2,8  0 C,                
dňa 12. júla 2009, najvyššie maximum v Dudinciach 34,6 0 C, 
dňa 15. júla 2009. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 27. júla 
2009 minimálna teplota vzduchu na -3,8 0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 
väčšine územia Slovenska podnormálna : Bratislava - letisko -
5 %, Piešťany -2 %, Hurbanovo -1 %, Oravská Lesná -7 %, 
Sliač -8 %, Boľkovce -7 %, Telgárt -2 %, Štrbské Pleso -5 %, 
Košice - letisko -4 %, Stropkov - Tisinec -5 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola v júli nadnormálna v 
intervale od 127 % v Kamenici nad Cirochou do 165 % v 
Liesku normálu.  
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Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 
100 km/h, ojedinele aţ do 140 km/h, boli pozorované v dňoch 
18. júla a 24. júla. Uvedené rýchlosti vetra sú orientačné a 
nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 
konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Júl 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normálny, iba 
v niektorých izolovaných regiónoch bol zráţkovo 
nadnormálny. Na východe Podunajskej níţiny, na väčšine 
juţnej polovice stredného Slovenska a na Východoslovenskej 
níţine bol zráţkovo podnormálny. Mesačné úhrny 
atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 11 mm 
v Ľuboriči a v Malých Kosihách, do 178 mm v Krásne nad 
Kysucou. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 76 mm, čo predstavuje 84 % 
normálu a deficit zráţok 14 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac júl roku 2009 bol významný najmä pri hodnotení 
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
významne vysoká aspoň od roku 1961, najvýraznejšie 
v Oravskej Lesnej, na Sliači a v Poprade. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký aspoň od roku 1961, 
najvýraznejšie na Chopku a v Boľkovciach, 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významné vysoké aspoň od roku 1961, najvýraznejšie 
v Oravskej Lesnej. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký aspoň od roku 1961 na celom 
území Slovenska s výnimkou Boľkoviec. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 len na 
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niekoľkých miestach územia Slovenskej republiky a to na 
Sliači, Chopku a Košiciach (najvýraznejšie). 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 
vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 takmer na celom území 
Slovenskej republiky s výnimkou Lomnického štítu. 

Úhrn atmosférických zráţok  dosiahol štatisticky významne 
vysokých hodnôt aspoň od roku 1961 na niekoľkých 
meteorologických staniciach z vybranej vzorky, 
reprezentujúcej pokrytie Slovenska a to v Bratislave na 
Kolibe, v Piešťanoch, a aj v Čadci. Naopak, štatisticky 
nízkych hodnôt dosiahol na Chopku, v Medzilaborciach, 
v Milhostove (najvýraznejšie) a v Kamenici nad Cirochou. 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli 20069 
pohybovala od               18,4 0 C v Telgárte do 24,7 0 C v 
Orechovej. Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej 
hĺbke bola 13,3 0 C v Turčianskych Tepliciach aţ 18,0 0 C v 
Roţňave. Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 17,3 0 C v Telgárte do 23,8 0 C v 
Michalovciach. 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná a jačmeň jarný začiatkom júla 2009 vo 
vyšších polohách dosahovali ţltú zrelosť, v niţších polohách 
vstupovali do plnej zrelosti a začali sa zberať. Zber repky 
ozimnej pokračoval prevaţne v prvej polovici mesiaca. Od 
druhého júlového týţdňa na skorších odrodách zemiakov 
dochádzalo k všeobecnému ţltnutiu a odumieraniu vňate, 
začali sa zberať. Kukurica siata pokračovala v klasení, potom 
kvitla, v poslednej dekáde vstupovala do mliečnej zrelosti, 
koncom mesiaca lokálne aj do mliečno-voskovej zrelosti. 
Hrach siaty dosahoval plnú zrelosť, zberal sa, slnečnica ročná 
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v prvej polovici mesiaca plne kvitla. Od druhej júlovej dekády 
prebiehala tretia kosba lucerny siatej.  Chmeľ obyčajný začal 
kvitnúť v Klátovej Novej Vsi začiatkom mesiaca, v Tren-číne 
začiatkom druhej júlovej dekády. 

Začiatkom júla 2009 pokračoval zber ríbezlí, prvé dve 
dekády dozrievali a zberali sa marhule aj broskyne. Od druhej 
júlovej dekády dozrievali a zberali sa letné odrody jabĺk, 
v druhej polovici júla letné odrody hrušiek  a posledný týţdeň 
mesiaca dozrievali skoršie odrody sliviek.  

Začiatkom mesiaca 2009 pokračovalo aj dozrievanie a zber 
plodov ostruţiny malinovej. Od poslednej júlovej dekády 
začali dozrievať plody bazy čiernej. V tomto mesiaci boli 
pozorované na niektorých druhoch lesných drevín jánske 
výhonky a miestami aj letné ţltnutie listov. 
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Synoptický prehľad za august 2009 
 

       Počas prvých dvoch dní mesiaca augusta 2009 sa nad 
strednou Európou nachádzal vyšší tlak vzduchu a od 
juhozápadu vrcholil prílev teplého vzduchu. Dňa 3. augusta 
2009 sa nad našou oblasťou rozpadal studený front. V ďalších 
dňoch sa od severozápadu aţ severu do strednej Európy 
rozšíril výbeţok vyššieho 
tlaku vzduchu a po jeho prednej strane prúdil do strednej 
Európy aţ do 9. augusta 2009 o niečo chladnejší a suchý 
vzduch. 

V dňoch 10. a 11. augusta 2009 prúdil do strednej Európy 
od juhozápadu teplejší vzduch a v nasledujúci deň prešiel od 
západu studený front. 

Od 13. do 17. augusta 2009 sa nachádzala nad strednou 
Európou oblasť vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 18. augusta 2009 postúpil od západu zvlnený studený 
front a za ním sa od západu rozšírila oblasť vyššieho tlaku 
vzduchu, ktorá ovplyvňovala počasie nad našim územím aţ do 
21. augusta 2009.  

V sobotu 22. augusta 2009 prešiel od západu studený front a 
za ním bolo počasie u nás pod vplyvom ďalšej tlakovej výše, 
presúvajúcej sa od západu na východ. 

Dňa 29. augusta 2009 prešiel cez oblasť smerom na východ 
zvlnený studený front a za ním sa do našej oblasti opäť 
rozšírila od západu tlaková výš. 
 

Klimatologický prehľad 
Mesiac august 2009 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotné silne nadnormálny s odchýlkami od +1.0 0 C (Sliač) 
do +3.0 8 0 C (Sliač). Absolútne najniţšia priemerná mesačná 
teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, bola 
zaznamenaná v Oravskej Lesnej 15.1 0 C, najvyššia 
v Hurbanove 21.9 0 C. Vo vysokých horských polohách 
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dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu v auguste 
hodnoty od 5.7 0 C (Lomnický štít)                             do 8.8 0 C 
(Chopok). Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých 
horských polôh, namerali v Oravskej Lesnej 2.2 0 C. dňa 
31.08.2009, najvyššie maximum v Dudinciach 35.6 0 C, dňa 
02.08.2009. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 16.08.2009 
minimálna teplota vzduchu na -3.2 0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na 
väčšine územia Slovenska podnormálna, resp. sa pohybovala 
okolo normálu : Bratislava -8 %, Piešťany -6 %, Hurbanovo -
11 %, Oravská Lesná +3 %, Sliač -3 %, Boľkovce -4 %, 
Telgárt +2 %, Štrbské Pleso 0 %, Košice -18 %, 
Stropkov-Tisinec – 15  %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v auguste 2009 na celom 
území Slovenska nadnormálna v intervale od 109 % v 
Hurbanove do 133 % v Stropkove-Tisinci normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 75 
km/h sa pozorovali dňa 04.08. 2009. Uvedené rýchlostí vetra 
sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 
 

August 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 
normálny, iba v niektorých regiónoch bol zráţkovo 
nadnormálny, a naopak v iných regiónoch bol zráţkovo 
podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 
pohybovali väčšinou od 21 mm v Košiciach do 197 mm na 
Skalnatom Plese. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre 
celé územie Slovenska dosiahol 
75 mm, čo predstavuje 93 % normálu a deficit zráţok 6 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  
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Mesiac august roku 2009 bol významný najmä pri 
hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 
zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
významne vysoká 
aspoň od roku 1961, najvýraznejšie na Sliači.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne 
vysoký aspoň od roku 1961, s výnimkou Čadce, 
najvýraznejšie na Sliači a v Košiciach. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významne vysoké 
aspoň od roku 1961 najmä na západe krajiny, najvýraznejšie v 
Bratislave na Kolibe.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne 
vysoký aspoň od roku 1961 s výnimkou krajného východu, 
najvýraznejšie však na Sliači. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne 
vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na mnohých 
meteorologických staniciach, najvýraznejšie v Milhostove.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 
vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na väčšine územia 
Slovenskej republiky s výnimkou Hurbanova, Sliača a 
Boľkoviec, najvýraznejšie v Piešťanoch. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 
vysoký aspoň 
od roku 1961 na niekoľkých meteorologických staniciach z 
vybranej vzorky, reprezentujúcej pokrytie Slovenska a to 
predovšetkým v Telgárte, na Lomnickom štíte a v Poprade. 
Naopak, štatisticky významne nízky bol na Sliači a 
v Košiciach, najvýraznejšie. 
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Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v auguste 2009 
pohybovala              od 16,7 0 C v Telgárte do 23,9 0 C v 
Bratislave-letisku. Minimálna termínová teplota pôdy v 
rovnakej hĺbke bola 11,4 0 C v Turčianskych Te-pliciach aţ 
16,8 0 C v Orechovej. Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 
20 cm sa  pohybovala od 16,1  0 C v Telgárte do 23,3 0 C v 
Bratislave-letisku. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín  

Ţatva hustosiatych obilnín a zber repky ozimnej vo vyšších 
polohách končili v prvej augustovej dekáde. V priebehu 
mesiaca augusta pokračovalo všeobecné ţltnutíe a 
odumieranie vňate zemiakov, zber skorých odrôd zemiakov, v 
druhej polovici augusta sa začali zberať neskoršie odrody. 
Kukurica siata (na zrno) v priebehu mesiaca dosahovala 
mliečno-voskovú zrelosť, koncom mesiaca miestami začala 
vstupovať do plnej zrelosti, v tretej dekáde sa zberala kukurica 
na siláţ. V poslednej augustovej dekáde slnečnica ročná začala 
vstupovať do plnej zrelosti. Repka ozimná sa siala od polovice 
augusta, na konci mesiaca začala vzchádzať. Chmeľ obyčajný 
sa zberal v Trenčíne a v Klátovej Novej Vsi v druhej polovici 
augusta 2009.  

Začiatkom augusta 2009 pokračoval zber letných odrôd 
jabĺk a hrušiek. V priebehu mesiaca dozrievali a zberali sa 
slivky. V druhej polovici mesiaca začali dozrievať jesenné 
odrody jabĺk, posledný augustový týţdeň jesenné odrody 
hrušiek a aj skoré odrody viniča hroznorodého. V auguste 
pokračovalo dozrievanie plodov bazy čiernej. Od druhej 
dekády mesiaca dozrievali plody drieňa obyčajného, hloha 
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obyčajného, jarabiny vtáčej, liesky obyčajnej, v tretej dekáde 
plody ruţe šípovej a slivky trnkovej. Koncom augusta začala 
kvitnúť jesienka obyčajná.  

Synoptický prehľad za september 2009 
 
V prvých troch dňoch mesiaca september 2009 sa stred 

tlakovej výše presúval z karpatskej oblasti na východ aţ 
severovýchod a na naše územie prúdil od juhu aţ juhozápadu 
teplý, postupne aj vlhký vzduch. Dňa 4. septembra 2009  
v brázde nízkeho tlaku pomaly postupoval cez naše územie na 
východ zvlnený studený front.  

Za ním k nám dňa 5. septembra 2009 začal prúdiť od 
severozápadu, v ktorom nad Slovensko do 6. septembra 2009 
zasahoval od západu výbeţok tlakovej výše. V ďalších dňoch 
stred tlakovej výše sa presúval zo západnej cez strednú Európu 
ďalej na východ.  
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Od 10. septembra sa nad Britskými ostrovmi a priľahlým 
Atlantickým oceánom vytvorila mohutná tlaková výš. Medzi 
týmito dvoma tlakovými útvarmi sa vytvorilo frontálne 
rozhranie, ktoré len pomaly postupovalo na východ a v dňoch 
12. a 13. septembra čiastočne ovplyvnilo počasie u nás. 

V dňoch 14. a 15. septembra sa v nevýraznom tlakovom 
poli rozpadával nad strednou Európou zvlnený studený front. 
Dňa 16. septembra 2009 zasahovala od severozápadu do našej 
oblasti tlaková výš. 

Dňa 17. septembra postupoval cez strednú Európu a naše 
územie na východ nevýrazný studený front. Za ním sa dňa 18. 
septembra 2009 do strednej Európy od severozápadu rozšíril 
výbeţok tlakovej výše, ktorej stred sa dňa 19. septembra 
presunul nad Poľsko a 21. septembra  2009 z Poľska nad 
Bielo-rusko a Ukrajinu. V dňoch 22. a 23. septembra 2009 sa 
nad vnútrozemím Európy nachádzala oblasť rovnomerne 
rozloţeného vyššieho tlaku vzduchu. V ňom sa nad 
Slovenskom a okolitými krajinami rozpadával studený front. 
Od 25. do 29. septembra 2009 sa nad vnútrozemím Európy 
opäť  nachádzala  oblasť  rovnomerne rozloţeného vyššieho 
tlaku vzduchu. V noci  z 29. na 30. september 2009 a aj počas 
dňa 30. septembra 2009 postúpil do severozápadu nad územie  
Slovenska  studený front. 
Klimatologický prehľad 

Mesiac september 2009 bol na väčšine územia Slovenska 
teplotne silne nadnormálny s odchýlkami od +1,1  0 C v Čadci 
do +3,0 0 C v Košiciach na letisku. Takmer v priebehu celého 
mesiaca sa krivka priemerných denných teplôt vzduchu 
pohybovala nad teplotným normálom. Absolútne najniţšia 
priemerná mesačná teplota vzduchu (mimo vysokých 
horských polôh) bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej  11,5 0 

C, najvyššia v Bratislave  na letisku a aj na Kolibe 18,0 0 C. 
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
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teplota vzduchu v septembri od -0,4 0 C na Lomnickom štíte                        
do 2,6 0 C na Chopku. Absolútne teplotné minimum (mimo 
vysokých horských polôh) namerali v Oravskej Lesnej  +1,0 0 

C, dňa 26. septembra 2009, najvyššie maximum v Hurbanove 
32,2 0 C, dňa 3. septembra 2009. Na Lomnickom štíte poklesla 
minimálna teplota vzduchu dňa 30. septembra 2009 na -7,6 0 

C. Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu sa od 14. h  pohybo-
vala pod normálom: Bratislava -9 %, Piešťany -9 %, 
Hurbanovo -6 %, Oravská Lesná -6 %, Sliač -11 %, Boľkovce 
-10 %, Telgárt -6 %, Štrbské Pleso -4 %, Košice - 10 %, 
Stropkov-Tisinec -8 %. 

Suma trvania slnečného svitu sa v septembri pohybovala 
prevaţne nad normálom v intervale od 119 % na Lomnickom 
štíte do 156 % Milhostove. Vzhľadom na ustálené počasie 
v septembri vietor s maximálnymi nárazmi s rýchlosťou nad 
75 km/h na väčšine územia Slovenska nebol pozorovaný. 
Mesiac september 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 
podnormálny, iba v niektorých regiónoch Slovenska bol 
zráţkovo normálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 
pohybovali väčšinou od 6 mm v Cíferi                    do 107 mm 
v Tatranskej Lomnici. Priestorový úhrn atmosférických zráţok 
pre celé územie Slovenska dosiahol 41 mm, čo predstavuje 65 
% normálu a deficit zráţok 22 mm. 
Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac september roku 2009 bol významný najmä pri 
hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 
zráţok. Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
významne vysoká na všetkých vybraných monitorovacích 
meteorologických staniciach  aspoň od roku 1961, 
najvýraznejšie v Bratislave na letisku, na Sliači a v Košiciach. 
Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatisticky 
významne vysoký na všetkých vybraných monitorovacích  
meteorologických staniciach  aspoň od roku 1961, 
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najvýraznejšie na Sliači, na Chopku, v Boľkovciach  a aj v 
Košiciach. Absolútne maximum teploty vzduchu bolo 
štatisticky významne vysoké na menej ako polovici 
z vybraných monitorovacích meteorologických  staníc aspoň 
od roku 1961, najvýraznejšie v Hurbanove. Priemer denných 
minimálnych teplôt  vzduchu bol štatisticky významne vysoký 
aspoň  od roku 1961 na väčšine vybraných monitorovacích 
meteorologických staníc s výnimkou Čadce, Medzilaboriec 
a Kamenice nad Cirochou, najvýraznejšie v Košiciach. 
Naopak štatisticky významne nízky bol na Lomnickom štíte. 
Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významné vysoké hodnoty aspoň od roku  1961 takmer na 
všetkých meteorologických monitorovacích staniciach , 
s výnimkou Lomnického štítu, najvýraznejšie v Košiciach, kde 
bol prekonaný rekord. 

Trvanie mesačného svitu dosiahlo štatisticky významne 
vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na celom území 
Slovenska, najvýraznejšie v Milhostove a v Kamenici nad 
Cirochou (v oboch lokalitách prekonaný rekord). Úhrn 
atmosférických zráţok bol štatisticky významne nízky od roku 
1961 na niekoľkých meteorologických staniciach z vybranej 
vzorky, reprezentujúcej pokrytie Slovenska, a to v Bratislave, 
v Piešťanoch, v Čadci, v Oravskej Lesnej, na Chopku 
a v Poprade. 
 Teplota a premŕzanie pôdy 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm  sa 
v septembri pohybovala od 13,9  0 C v Telgárte do 20,0 0 C v 
Ţihárci. Minimálna termínová teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 13,8 0 C v Telgárte do 19,5 0 C v Bratislave na 
letisku).    
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 
a lesných drevín a rastlín 
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Začiatkom septembra 2009 pokračovala miestami ešte sejba 
repky ozimnej, skôr zasiata vzchádzala a prvé páry pravých 
listov vytvárala prevaţne od konca druhého týţdňa. Sejba 
ozimných obilnín začala prevaţne od druhej septembrovej 
dekády, vzchádzali v poslednej dekáde. V priebehu septembra 
pokračoval zber neskorších odrôd zemiakov, cukrová repa 
dosahovala technickú zrelosť, v druhej polovici mesiaca sa 
začala zberať. Slnečnica ročná dosahovala plnú zrelosť a 
v tretej dekáde sa začala zberať. Kukurica siata (na zrno) 
dosahovala plnú zrelosť a začala sa zberať prevaţne koncom 
mesiaca. 
Na začiatku septembra pokračoval ešte zber neskorých odrôd 
sloviek vo vyšších polohách. V priebehu mesiaca pokračoval 
zber jesenných odrôd jabĺk a hrušiek, dozrieval a zberal sa   
vinič hroznorodý. V druhej polovici septembra dozrievali 
plody orecha kráľovského, tretej dekáde septembra zimné 
odrody jabĺk a hrušiek dosahovali zberovú zrelosť. Všeobecné 
ţltnutie listov ovocných drevín začalo miestami v poslednej 
dekáde mesiaca, opadávanie koncom septembra. 
V priebehu septembra pokračovalo dozrievanie plodov drieňa 
a hloha obyčajného, jarabiny vtáčej , liesky obyčajnej, ruţe 
šípovej a slivky trnkovej. Prvé dve dekády mesiaca z bylín 
plne kvitla jesienka obyčajná. Prevaţne od druhej dekády 
septembra dozrievali plody buka lesného, duba letného 
a zimného, javora horského, lipy malolistej, agáta bieleho, 
pagaštana konského, hraba obyčajného a jaseňa štíhleho. Od 
polovice septembra dochádzalo na lesných drevinách 
k všeobecnému ţltnutiu a opadu lístia, vo vyšších polohách 
skôr. 
 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Prvú dekádu mesiaca pokračoval ešte odlet bociana bieleho. 
Od začiatku septembra odlietali lastovička a belorítka 
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domová. Z vyšších polôh od konca druhého týţdňa odlietal 
škovránok poľný, koncom mesiaca začal odlietať lokálne aj 
škorec lesklý.  
 
 
 
 

 
 

Synoptický prehľad za október 2009 
 
V prvých dvoch dňoch mesiaca október 2009 sa presúvala 

zo Severného mora smerom na východ tlaková níţ. Od 3. 
októbra 2009 sa nad východným Atlantikom a západnou 
Európou začala prehlbovať rozsiahla oblasť nízkeho tlaku 
vzduchu a po jej prednej strane k nám aţ do 9. októbra 2009 
prúdil od juhozápadu veľmi teplý vzduch. Dňa 10. októbra 
2009 prešiel cez naše územie smerom na juhovýchod studený 
front a nasledujúci deň sa strednou Európou udrţiavalo 
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frontálne rozhranie. V dňoch 12. a 13. októbra 2009 sa cez 
oblasť strednej Európy presúvala smerom na východ rozsiahla  
a hlboká tlaková níţ a po jej zadnej strane k nám od 14. 
októbra 2009 začal od severu prúdiť veľmi chladný vzduch. 
Od 15. do 17. októbra 2009 sa v chladnom vzduchu nad 
vnútrozemím Európy udrţiavala oblasť nízkeho tlaku 
vzduchu. V dňoch 18. aţ 20. októbra 2009 bola nad strednou 
Európou tlaková výš. Od 21. do 28. októbra 2009 sa nad 
naším územím a okolitými krajinami nachádzalo nevýrazné 
tlakové pole. V posledných dňoch mesiaca sa od severu do 
karpatskej oblasti rozšírila tlaková výš a po jej prednej strane 
k nám začala od severu aţ severovýchodu prúdiť chladnejší 
vzduch. 

 
Klimatologický prehľad 
Mesiac október 2009 bol na väčšine územia Slovenska 

teplotne normálny s teplotnými odchýlkami od -0,8 0 C v 
Telgárte do +0,7 0 C v Košiciach na letisku. Vo vysokých 
horských polohách boli teplotné odchýlky v intervale od -1,9 0 

C na Lomnickom štíte do -1,8 0 C na Chopku. Relatívne 
najteplejší bol mesiac október na východe Slovenska. Výrazné 
ochladenie bolo pozorované v tretej októbrovej pentáde. 
Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná 
v Oravskej Lesnej  +4,7 0 C a najvyššia v Bratislave  na letisku 
+10,3 0 C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 
priemerná mesačná teplota vzduchu v mesiaci október 
hodnoty od -3,7 0 C na Lomnickom štíte do -0,9 0 C na 
Chopku. Absolútne teplotné minimum boli namerané mimo 
vysokých horských polôh v Spišských Vlachoch -5,0 0 C dňa 
31. októbra 2009, najvyššie teplotné maximum v Hurbanove 
+28,9 0 C dňa 8. októbra. Na Lomnickom štíte poklesla dňa 
14. októbra 2009 minimálna teplota vzduchu na  -15,5 0 C. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu od 14. h  bola na 
väčšine územia Slovenska nadnormálna : Bratislava –letisko 0 
%, Piešťany +7 %, Hurbanovo +5 %, Oravská Lesná +11 %, 
Sliač +10 %, Boľkovce +6 %, Telgárt +13 %, Štrbské Pleso 
+16 %, Košice – letisko +7 %,               Tisinec +6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevaţne 
podpriemerná v intervale od 57 % na Chopku do 92 % 
normálu v Bratislave na letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 70 aţ 
100 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli 
pozorované v dňoch 12 aţ 15. októbra 2009. Uvedené 
rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemuseli zodpovedať 
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách 
územia Slovenska.   

Mesiac október 2009 bol  na Slovensku zráţkovo prevaţne 
nadnormálny, iba v niektorých regiónoch, hlavne na západe 
Slovenska, bol zráţkovo normálny. Mesačné úhrny 
atmosférických zráţok dosahovali hodnotu väčšinou od 26 
mm vo Vysokej na Morave do 217 mm v Remetských 
Hámroch. Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé 
územie Slovenska dosiahol 103 mm, čo predstavuje 169 % 
normálu a prebytok zráţok 42 mm. 

 
Zaujímavosti počasia v mesiaci október 2009  
Mesiac október roku 2009 bol významný najmä pri 

hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 
zráţok.  

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
významne nízka len na monitorovacích meteorologických 
staniciach  Chopok a Lomnický štít aspoň od roku 1961.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne nízky na väčšine vybraných 
monitorovacích  meteorologických staníc aspoň od roku 1961 
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okrem Bratislavy, Boľkoviec a Košíc štatisticky nevýznamný, 
najvýraznejšie v Telgárte.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významne vysoké na menej ako polovici z vybraných 
meteorologických  staníc aspoň od roku 1961, pričom rekordy 
boli prekonané  v Bratislave na Kolibe, v Piešťaňoch, 
v Hurbanove, na Sliači a v Boľkovciach.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký aspoň od roku 1961 na 
niektorých vybraných meteorologických staniciach Sliač, 
Poprad, Košice, Medzilaborce a najvýraznejšie Miho-stov. 
Naopak štatisticky významne nízky bol na Lomnickom štíte.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významné vysoké hodnoty aspoň od roku  1961 v Oravskej 
Lesnej, v Košiciach (prekonaný rekord), v Medzilaborciach 
a aj v Mihostove (prekonaný rekord). Štatis-ticky významné 
nízke hodnoty boli v Bratislave na Kolibe a tieţ na 
Lomnickom štíte. 

Trvanie mesačného svitu dosiahlo štatisticky významne 
nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 na väčšine 
meteorologických staníc Slovenska, najvý-raznejšie 
v Poprade. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 
vysoký aspoň od roku 1961 vo väčšine meteorologických 
staníc Slovenska z vybranej vzorky, repre-zentujúcej pokrytie 
Slovenska a to v Piešťanoch, v Oravskej Lesnej, na Slia-či, na 
Chopku a na Lomnickom štíte, tieţ v Poprade, v Košiciach, 
v Me-dzilaborciach tu najvýraznejšie, v Mihostove 
a v Kamenici nad Cirochou. 

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm  sa v októbri 

2009 pohybovala od 8,2 ˚C v Gánovciach do 12,1 ˚C 
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v Hurbanove a Dudinciach. Minerálna termínová teplota pôdy 
v rovnakej hĺbke bola 2,0 ˚C v Turčianskych Tepliciach aţ 7,3 
˚C v Košiciach na letisku.    

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 8,8 ˚C v Telgárte do 12,8 ˚C v Dudinciach. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 
a lesných drevín a rastlín 

V prvej októbrovej dekáde pokračoval ešte zber slnečnice 
ročnej. V priebehu mesiaca sa zberala repa cukrová a kŕmna, 
kukurica siata ( na zrno).Repka ozimná  sa nachádzala vo fáze 
prvých párov pravých listov. V tomto mesiaci pokračovala 
sejba ozimných obilnín, hlavne pšenice ozimnej. V septembri 
zasiata pšenica ozimná vzchádzala a začala vytvárať tretí list. 
Od začiatku októbra  sa zberali ešte neskoré odrody viniča 
hroznorodého. V priebehu mesiaca pokračoval zber zimných 
odrôd jabĺk a hrušiek. Pokračovalo ţltnutie a opadávanie lístia 
z ovocných drevín. V októbri pokračovalo ešte dozrievanie 
lesných plodov, slivky trnkovej, jelše lepkavej. Na lesných 
drevinách pokračovalo ţltnutie a opadávanie lístia. 

V prvej polovici októbra z teplejších oblastí aj neskôr, 
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pokračoval ešte odlet škovránka poľného. V priebehu mesiaca 
odletel škorec lesklý.   
 

Synoptický prehľad za mesiac november 2009 
 
V nevýraznom tlakovom poli sa v prvých dňoch mesiaca 

nachádzal chladný vzduch. V ďalších dňoch na Slovensko 
začala od západu zasahovať tlaková níţ a neskôr začal prúdiť 
na Slovensko teplý vzduch. V dňoch 6. aţ 7. novembra 2009 
vlnilo nad Slovenskom frontálne rozhranie a súčasne nad 
Stredomorím sa prehĺbila tlaková níţ. Spomínaná tlaková níţ 
sa 11. novembra 2009 začala presúvať cez Balkán, Maďarsko 
a Slovensko nad východné Poľsko a juhozápadnú Ukrajinu, 
kde sa postupne vypĺňala. 

Nad územie Slovenska sa od 13. novembra 2009 prechodne 
rozšíril nevýrazný výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý 
vystriedala brázda nízkeho tlaku vzduchu. Po jej prednej 
strane začal prúdiť na Slovensko teplý, ale vlhký vzduch 
z juhozápadu, ktorého príliv vyvrcholil 17. novembra 2009. 
Jeho prílev bol prerušený zvlneným tlakovým rozhraním, 
ktoré prechádzalo cez Slovensko na Maďarsko a Ukrajinu.  

Dňa 19. novembra 2009 začal na Slovensko zasahovať od 
juhu okraj tlakovej výše, ktorá začala slabnúť nad strednou 
Európou 22. novembra 2009. Súčasne však prílev teplého 
vzduchu od juhozápadu pokračoval na územie Slovenska vo 
vyšších vrstvách atmosféry.  

V nasledujúcich dňoch prešlo Slovenskom séria frontálnych 
rozhraní. Uţ 23. novembra 2009 to bol v západnom prúdení 
studený front, ktorý sa nad územím Slovenska rozpadol. 
V ďalší deň prešiel nad územím Slovenska frontálny systém 
a vo večerných hodinách teplý front.  

Dňa 25. novembra 2009 začal prúdiť nad Slovensko teplý 
a suchý vzduch, ktorého príliv ukončil v nasledujúci deň príliv 
rozpadávajúceho frontu.  
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V závere mesiaca prešiel Európou studený zvlnený front, 
ktorý Slovenskom prešiel 28. novembra 2009. Za ním sa 
rozšíril prílev teplého vzduchu do strednej Európy po prednej 
strane tlakovej výše zasahujúcej z Nórskeho mora aţ na 
Pyrenejský poloostrov. 

 
Klimatologický prehľad 
Mesiac november 2009 bol na väčšine Slovenska silne 

abnormálny s te-plotnými odchýlkami od +1,7 0 C v Poprade 
do +3,3 0 C v Me-dzilaborciach. Absolútne najniţšia 
priemerná mesačná teplota vzduchu, mimo horských polôh 
bola zaznamenaná v Telgárte +2,6 0 C a najvyššia v Hur-
banove +6,8 0 C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 
priemerná mesačná teplota vzduchu v novembri hodnotu od -
1,3 0 C na Chopku  do 3,6  0 C na Lomnickom štíte. Absolútne 
teplotné minimum namerali mimo vysokých polôh horských 
v Poprade -9,6  0 C dňa 4. novembra 2009 a najvyššie teplotné 
maximum bolo namerané v Bratislave na Kolibe +16,9 0 C dňa 
25. no-vembra 2009. Na Chopku poklesla dňa 4. novembra 
2009 minimálna teplota vzduchu na -10,6  0 C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia pohybovala okolo normálu s odchýlkami – 
v Bratislave na letisku +6 %, v Piešťanoch +7%, v Hurbanove 
+7 %, v Hurbanove – 2%, v Sliači +5 %, v Boľkovciach +9 %, 
v Telgárte +5 %, na Štrbskom Plese +5 %, v Košiciach na 
letisku +8 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola na väčšie územia 
Slovenska závislá od výskytu inverzie v hodnotách od 62 % 
v Milhostove do 121 % normálu na Sliači. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou od 60 do 
80 km/h boli pozorované 11. novembra 2009.  

Mesiac november 2009 bol na Slovensku nadnormálny, iba 
v niektorých regiónoch, hlavne na severozápade a severe 
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Slovenska normálny. Mesačné úhrny atmosferických zráţok 
sa pohybovali od 36 mm v Prievidzi do 156 mm na 
Donovaloch. Priestorový úhrn atmosferických zráţok pre celé 
územie Slovenska 86 mm, čo predstavuje 139 % normálu 
a prebytok atmosferických zráţok 24 mm. 

 
 
Zaujímavosti mesiaca 
Mesiac november bol v roku 2009 významný z hľadiska 

hodnotenia teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosferických 
zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
významne vysoká na všetkých vybratých monitorovacích 
meteorologických staniciach Slovenského 
hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Najvýraznejšie sa 
to prejavilo na Chopku, na Lomnickom štíte, v Košiciach, 
v Medzilaborciach a v Mil-hostove. 

Priemer denných maximálnych teplôt bol štatisticky vysoký 
na všetkých vybratých monitorovacích meteorologických 
staniciach Slovenského hydrome-teorologického ústavu 
v Bratislave, najvýraznejšie na Chopku. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bol štatisticky vysoký 
na všetkých vybratých monitorovacích meteorologických 
staniciach Slovenského hydrome-teorologického ústavu 
v Bratislave, najvýraznejšie na Chopku a Tergárte a štatisticky 
nízky v Poprade a Medzilaborciach. 

Priemer denných minimálnych teplôt bol štatisticky vysoký 
vo väčšine monitorovacích meteorologických staníc 
Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave – 
v Bratislave, v Hurbaanove, v Oravskej Lesnej, v Sliači, na 
Chopku, Boľkovciach, v Telgárte, Lomnickom štíte, v Ko-
šiciach a Kamenici nad Cirochou.  
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Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatistické nízke hodnoty 
na niektorých meteorologických staniciach – Hurbanove, 
Boľkovciach, Košiciach a Molhostove, najvýraznejšie 
v Kamenici nad Cirochou. 

Úhrn atmosferických zráţok bol štatisticky významne 
vysoký na niektorých meteorologických staniciach západného, 
stredného, ale aj východného Slovenska, najvýraznejšie 
v Molhostove. 

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm v mesiaci 

november 2009 sa pohybovala od +3,3 ˚C v Gánovciach do 
+7,9 ˚C v Orechovej. Minimálna termínová teplota pôdy 
v istej hĺbke bola od +0,8 ˚C v Podolínci do +5,6 ˚C v Holíči 
a v Dudinciach. 

Priemerná mesačná teplota v hĺbke 20 cm sa pohybovala od 
+4,2 ˚C  v Podolínci do 8,4 ˚C v Dudinciach. 

Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 cm  
do 10 cm v Plavči nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných 
a lesných drevín a rastlín 

Začiatkom novembra sa lokálne zberala slnečnica ročná, 
repa cukrová a kŕmna, v priebehu mesiaca aj kukurica siata na 
zrno. Neskôr zasiata pšenica ozimná schádzala, ostatné 
porasty vytvárali tretie listy a od druhej dekády začali 
odnoţovať.  

V prvej dekáde mesiaca novembra 2009 v chladnejších 
oblastiach Slovenska ešte lokálne zber zimných odrôd hrušiek. 
Preváţne v prvej polovici mesiaca november opad listia 
z ovocných drevín.  

V priebehu mesiaca boli zaznamenané prvé zrelé plody 
smreka obyčajného, borovice lesnej a smrekovca opadavého. 
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Na lesných drevinách pokračovalo opadávanie lístia. Opad bol 
do konca mesiaca novembra ukončený.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Synoptický prehľad za december 2009 
 

Od začiatku mesiaca decembra 2009 zasahovala brázda 
nízkeho tlaku vzduchu od severu cez strednú Európu aţ nad 
severné Taliansko. Neskôr postupovali od juhozápadu aţ 
západu do vnútrozemia frontálne systémy a zvlnené fronty po 
prednej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu 
nad východným Atlantikom a len prechodne, v dňoch 5., 6. a 
9. decembra 2009 sa nachádzala nad územím Slovenska 
prechodne oblasť vyššieho tlaku vzduchu. 

Od 12. decembra 2009 bola nad severnou Európou oblasť 
vyššieho tlaku vzduchu a súčasne nad stredomorím sa 
vyskytovala tlaková níţ, následkom čoho začal do karpatskej 
oblasti prúdiť od severovýchodu aţ severu studený pevninský 
vzduch. 
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Dňa 20. decembra 2009 tlaková níţ zo stredomoria 
postúpila na východ a vyplnila sa. Do strednej Európy sa od 
juhozápadu rozšíril hrebeň vysokého tlaku vzduchu, ktorý 
však rýchlo zoslabol.  

Dňa 22. decembra 2009 uţ po prednej strane tlakovej niţe 
nad Britskými ostrovmi začal od juhozápadu prúdiť do 
strednej Európy teplý vzduch a následne postupovali cez 
Slovensko opäť od juhozápadu na severovýchod frontálne 
systémy a frontálne vlny.  

Dňa 26. decembra sa v chladnejšom vzduchu od západu 
rozšíril do strednej Európy výbeţok vyššieho tlaku vzduchu a 
ten sa tu udrţal aţ do 28. decembra.  

V dňoch 29. a 30. decembra postupoval od juhozápadu cez 
naše územie na severovýchod frontálny systém spojený s 
tlakovou níţou so stredom západne od Bretanského 
polostrova. Prílev teplého a vlhkého vzduchu od juhozápadu 
potom pokračoval aţ do konca mesiaca. 
 
Klimatologický prehľad  

December 2009 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 
normálny, len na východnom Slovensku miestami 
nadnormálny s teplotnými odchýlkami od 0,0  0 C na Chopku 
do +2,1  0 C v Kamenici n/Cirochou. Relatívne teplejší bol 
december na východe Slovenska. Absolútne najniţšia 
priemerná mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských 
polôh, bola zaznamenaná v Telgárte -3,1  0C, najvyššia v 
Hurbanove +1,6 0 C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 
priemerná mesačná teplota vzduchu v decembri hodnoty od  -
9,5 0 C na Lomnickom štíte do -7,6 0 C na Chopku. Absolútne 
teplotné minimum bolo zaznamenané v Medzilaborciach a to -
24,5 0 C, dňa 21. de-cembra 2009, absolútne maximum v 
Kuchyni +15,5 0 C, dňa 25. decembra 2009.  
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu v Bratislave +1 
%, v Piešťanoch -1 %, v Hurbanove 0 %, v Oravskej  Lesnej 0 
%, na Sliači +1 %, v Boľkovciach +1 %, v Telgárte +4 %, na 
Štrbskom Plese +12 %, v Košiciach -4 %, v Stropkove - 
Tisinci -3 %. 

Suma trvania slnečného svitu (percento normálu) bola v 
decembri lokálne rozdielna v intervale od 62 % v Telgárte do 
116 % na Lomnickom štíte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 90 
km/h boli pozorované v dňoch 22. decembra, 23. decembra a 
25. decembra. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné 
a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlos-tiam vetra v 
konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac december 2009 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 
nadnormálny. v juţnej polovici stredného Slovenska a vo 
východných regiónoch západného Slovenska bol v niektorých 
oblastiach aţ mimoriadne zráţkovo nadnormálny. Naopak, 
hlavne na severozápade, severe a severovýchode Slovenska 
bol na niektorých miestach iba zráţkovo normálny, pripadne 
aj zráţkovo podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických 
zráţok sa pohybovali väčšinou od 18 mm v Spišských 
Vlachoch do 263 mm v Jasnej pod Chopkom. Priestorový 
úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slovenska 
dosiahol 97 mm, čo predstavuje 183 % normálu a prebytok 
zráţok  44 mm. 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac december v roku 2009 bol významný najmä pri 
hodnotení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických 
zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky 
významne vysoká len na niekoľkých monitorovacích 
meteorologických staniciach východného Slovenska aspoň od 
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roku 1961, najvýraznejšie sa to prejavilo v Košiciach, v 
Medzilaborciach, v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký len na niekoľkých 
monitorovacích meteorologických staniciach východného 
Slovenska aspoň od roku 1961, najvýraznejšie sa to prejavilo 
v Košiciach, v Medzilaborciach a tieţ v Kamenici nad 
Cirochou.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky 
významne vysoké na väčšine monitorovacích 
meteorologických staníc výnimku tvorili stanice Sliač, 
Boľkovce a vysokohorské lokality Chopok a Lomnický štít a 
to aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol 
štatisticky významne vysoký aspoň od roku 1961 len na 
niekoľkých monitorovacích meteorologických staniciach 
Čadca, Oravská Lesná, Boľkovce, Telgárt, Košice. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na väčšine 
monitorovacích meteorologických staníc s výnimkou Čadce, 
Oravskej Lesnej a Lomnického štítu. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne 
nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 len v Telgárte, v Poprade, 
v Milhostove a v Kamenici nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne 
vysoký aspoň od roku 1961 na cca 50 % meteorologických 
staníc z vybranej vzorky, reprezentujúcej pokrytie Slovenska, 
pričom najvýraznejšie na Sliači (prekonaný rekord). 
 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v 
decembri pohybovala od 0,7 °C v Banskej Bystrici do 3,7 °C v 
Hurbanove, Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
4,4 °C v Banskej Bystrici aţ 0,8 °C na Sliači.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa 
pohybovala od 1,3 °C v Podolínci do 4,7 °C v Hurbanove. 

Maximálna hĺbka premrznutia pôdy sa pohybovala od 2 cm 
Orechovej do 21 cm v Plavci nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a 
lesných drevín a rastlín 
Na niektorých miestach územia Slovenska bolo začiatkom 
decembra pozorované odnoţovanie pšenice ozimnej. 
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Výskumné práce z histórie 
 

Nina Sozánska : Trenčianski filatropy a mládeţ 
 

Trenčianska nadácia venovala v  roku 2008 pozornosť zis-
ťovania poznatkov histórie o existencii filantropie v Trenčíne. 
Projekt podporený Nadáciou Tatrabanky a Trenčianskym 
samosprávnym krajom bol nazvaný Trenčianski filantropi vče-
ra a dnes. Garantom projektu bola študentka Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre Nina Sozánska, ktorá po predbeţ-
nom zisťovaní u rôznych vytypovaných inštitúcií dospela 
k názoru, ţe dostupných informácií je veľmi málo. „Nedá sa 
generalizovať, ale v starých novinách sa filantropii neveno-
vali, zväčša iba okrajovo. Moţno to má súvislosť s tým, ţe 
filantropia nebola nezvyklým javom a brala sa ako súčasť 
spoločenského ţivota mesta. Počas štyridsaťročného vplyvu 
predchádzajúceho sa ňu zabudlo a teraz sa musíme znovu učiť 
pomáhať druhým, darovať niečo, pomôcť dobrej veci aj ma-
teriálne,“ zhrnula svoje poznatky zo získaných informácií 
z minulosti filantrópie Nina Sozánska.  

Jedným z prameňov štúdia, ktorý sa podarilo objaviť v kniţ-
nici Trenčianskeho múzea bola „Správa o činnosti Okresnej 
pečlivosti o mládeţ v Trenčíne za roky 1929 – 1937“.  

Toto zdruţenie získavalo prostriedky z členských príspev-
kov, z výťaţku podnikov, z darov a z podpôr. Zaujímavosťou 
bola aj informácia o mliečnej akcii v školách na desiatej 
prestávke, keď si deťúrence pochutnávali na teplom mliečku. 
Zdruţenie informovalo o svojej činnosti v regionálnych mé-
diách, a preto povaţovalo za svoju povinnosť poďakovať sa 
redakciám novín Trenčana a Trenčianskeho obzoru za ochotné 
a bezplatné uverejňovanie správ. Týkalo sa to najmä propa-
gácie Sviatku matiek a Detského dňa. Na získavanie finan-
čných prostriedkov vyuţívali aj benefície. Ako príklad je uve-
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dený dobročinný koncert dňa 13. februára 1932, ktorý vynie-
sol 1.284 korún. 

 
Stravovanie a ošatenie chudobných detí  

Zdruţenie Okresnej pečlivosti o mládeţ v Trenčíne v rámci 
podpornej činnosti pripravilo zimné stravovanie detí neza-
mestnaných a polozamestnaných rodičov. Prvýkrát sa uskutoč-
nilo v roku 1930 z výnosu zbierky a v súčinnosti s okresným 
úradom, obecnými úradmi a školami. V roku 1937 boli stra-
vovacie stanice pri viacerých školách v Trenčíne – v Štátnej 
ľudovej škole, Štátnej meštianskej škole, Rímsko-katolíckej 
ľudovej, Meštianskej škole a Reálnom gymnáziu. Spomínajú 
sa aj dve školy vo vtedajších obciach, dnes tvoriace súčasť 
mesta – Rímsko-katolícka ľudová škola v Kubre a Rímsko-
katolícka ľudová škola v Orechovom.  Prostriedky pouţité na 
túto akciu boli v rozpätí od 5.900 do 16. 800 korún v jedno-
tlivých rokoch. Zaujímavé je aj porovnanie príspevku minis-
terstva a krajského úradu, ktorý v prvých rokoch bol takmer 
rovnaký s peniazmi vyzbieranými zdruţením, ale neskôr uţ 
zbierka vysoko presahovala peniaze poukázané od štátnych or-
gánov. Kolísal aj počet odkázaných osôb na tento príspevok, 
ktorých bolo v prvom roku 185 detí, v roku 1936 aţ 2682 detí 
a o rok neskôr to bolo iba 878 detí. Vo vyhodnotení je napí-
sané, ţe akcia mala dobrý vplyv na zdravie detí, školskú 
dochádzku i na prospech v škole. Organizátori sa poďakovali 
všetkým účastníkom za pomoc v kaţdej forme v tejto sociálnej 
práci v prospech tých najpotrebnejších. V rámci „Ošacovacej 
akcie“ sa zdruţenie staralo o ošatenie školopovinných detí, 
ktoré pre nedostatok šatstva a obuvi trpeli zimou a nemohli 
navštevovať školu. Zvláštny zreteľ sa bral na deti nezamest-
naných rodičov. Celkový počet ošatených detí stúpal od roku 
1931, kedy ich podporili v 211 prípadoch, po rok 1937 so 608 
ošatenými deťmi. Počas prvého roku dostali deti oblečenie 
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v sume 7.790 korún, v roku 1937 24.362 korún.  
Útulok pre nezamestnaný dorast 

Medzi významné úlohy zdruţenia Zdruţenia Okresnej peč-
livosti o mládeţ v Trenčíne patrila aj starostlivosť o dorasta-
júcu mládeţ. Trvajúca kríza si vynútila zriadenie útulku pre 
nezamestnaný dorast v roku 1935. Počas dvoch mesiacov od 
marca do mája rozdali 1624 stravných dávok v náklade 7.747 
korún pre 43 chlapcov. Útulok bol zriadený v dome pani 
Kátšerovej a vykurovanie uhradil okresný úrad. V decembri 
1935 sa začal druhý turnus a trval aţ do apríla 1936. Umiest-
nený bol v Hinnerovom dome na Biskupickej ulici. O 45 cho-
vancov sa starali správca, dvaja pedagógovia a kuchárka. 
Rozdali 4.883 stravovacích dávok v hodnote 21.627 korún. 
Ďalšie náklady boli 2.742 korún. V decembri 1936 bol útulok 
opäť obnovený na 123 dní v dome na Vajanského ulici. 
Umiestnili v ňom 31 chovancov, ktorým rozdali 3.730 stravo-
vacích dávok v sume 22.991 korún. Starostlivosť o dorasta-
júcu mládeţ predstavovala aj jej umiestňovanie na vhodné 
remeslá. V roku 1931 umiestnili 2 učňov, o rok neskôr 9 uč-
ňov. V roku 1933 sa hlásilo 18 chlapcov a umiestnili 5. V roku 
1934 z 13 prihlásených bolo umiestnených 7 chlapcov a v ro-
ku 1935 z 39 bolo umiestnených iba 10 chlapcov. O rok nes-
kôr sa hlásilo na remeslo 26 chlapcov a zdruţenie ich umiest-
nilo 5. V roku 1937 z 19 umiestnených rovnaký počet 5 chlap-
cov. Zdruţenie dostalo zdarma miestnosť pre poradňu matiek 
s deťmi a poradňu pre voľbu povolania. V roku 1935 umiest-
nilo zdruţenie po prvýkrát 5 detí v prázdninových osadách. 
O rok neskôr pripravilo prázdninovú osadu v škole v Hornej 
Súči pre 14 detí od 4. júna do 14. augusta v náklade v hodnote 
11.414 korún. 
Členovia zdruţenia a financovanie 
Zakladajúcimi členmi Zdruţenia Okresnej pečlivosti o mládeţ 
v Trenčíne boli Trenčania a trenčianske podniky : Borovičko-
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vá továrňa, advokát Emil Fränkl, Okresná nemocenská pois-
ťovňa, Okresný výbor, pokladník v. v. Felix Rehák, verejný 
notár Michal Slávik s manţelkou Zuzannou, občan Milan 
Slávik, študentka Anna Sláviková, Spolok ţidovských ţien, 
Tatra banka a Tiberghien fils. Zoznam prispievateľov obsa-
hoval štyri strany. V správe sú uvedení aj dobrodincovia venu-
júci väčšie finančné dary. Okrem bánk, tovární, profesijných 
zdruţení tu nájdeme aj Telovýchovnú jednotu Sokol, 17. Peší 
pluk, preláta Rudolfa Misza, rektora piaristov Jozefa Branec-
kého, Evanjelickú a. v. cirkev, Spolok Ţivena a ďalších dar-
cov. Príjmy sa pohybovali od 7.101 po 127.738 korún  v 
rokoch 1929 aţ 1936. Výdavky  boli v rovnakom období 
v rozpätí 4.883 aţ 96.156 korún. Predsedom zdruţenia bol 
Michal Slávik, tajomníkom Vladimír Predmerský. 
Info Trenčín 15.01.2009 
Pomocná evidencia 20/1/09 
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Vít Vagovič : Stručne o cintorínoch v Zlatovciach 
 
Dnešná mestská časť Trenčína Zlatovce vznikla zlúčením 

pôvodných obcí Hanzlíková a Zlatovce v roku 1952 pod spo-
ločným názvom Zlatovce. Hranicou medzi bývalými zlúče-
nými obcami bol Zlatovecký potok. Takto zlúčená obec Zla-
tovce bola od roku 1977 pripojená k mestu Trenčín.  

Cintorín v pôvodnej obci Zlatovce sa nachádzal na rozhraní 
ulíc Na záhrade, Na kamenci a Na vinohrady. Kedy cintorín 
vznikol sa nepodarilo zistiť, ale vie sa, ţe pochovávať sa 
v ňom prestalo v roku 1950. V rokoch 1989 aţ 1993 bolo 
územie cintorína upravené na pietnu lúčku. Občiansky výbor 
tejto mestskej časti iniciatívne zhotovili pamätník k ucteniu 
pamiatky všetkých zomrelých a pochovaných na tomto mieste. 
Pamätník bol poţehnaný 12. septembra 1993 správcom 
orechovskej farnosti dekanom farárom Antonom Dominom 
a a evanjelickým farárom a.v. zboru v Trenčíne Michalom 
Lantajom.  

Cintoríny v Hanzlíkovej majú tieţ svoju históriu. Najstar-
ším cintorínom je pravdepodobne ten, ktorý sa náhodne odo-
kryl v roku 1930 pri ťaţbe štrku v lokalite miestneho roľ-
níckeho druţstva. Nachádzal sa v blízkosti kostolíka, patria-
ceho hanzlíkovskému evanjelickému cirkevnému zboru, ktorý 
bol zakreslený aj na mape prvého vojenského zameriavania 
rakúskej armády. Z jeho histórie je známe, ţe bol vypálený 
a zruinovaný cisárskymi vojskami v čase rákocziovského pro-
tihabsburgského povstania a v ďalších dobách zostal neobno-
vený i keď na cintoríne sa pochovávalo aj na prelome 18. a 19. 
storočia. Na miestne cintorína skupina občanov iniciovala pod 
vedením miestneho učiteľa Víta Vagoviča zhotovenie a osade-
nie pamätného kríţa na mieste pôvodného cintorína. Na výro-
bu kríţ bolo pouţité drevo duba rastúceho v zlatovských le-
soch a zhotovili ho v stolárskej dielni Mestských lesov 
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v Trenčíne. Slávnostná posviacka kríţa sa uskutočnila 5. no-
vembra 2000 rímskokatolíckym farárom Pavlom Tomkom 
z Trenčína a farárom evanjelického cirkevného zboru a.v. 
v Trenčíne Mgr. Jánom Bunčákom. 

Ústnym podaním sa zachovala informácia, ţe v oblasti 
dnešného sila bol ţidovský cintorín.  

Dnešný cintorín v Zlatovciach je umiestnený na mieste 
pôvodného cintorína pri ţelezničnej trati a vznikol v roku 
1952. Do roku 1980 sa smútočné obrady vykonávali v starom 
cintorínskom objekte – márnici, na mieste ktorého bol post-
vený Dom smútku. Vzhľadom k tomu, ţe Zlatovce nemali 
vhodný cirkevný objekt na bohosluţby rímsko-katolíckych ve-
riacich, poţiadal správca orechovskej farnosti o súhlas na ich 
vykonávanie vlastníka Domu smútku Mestského hospodárstvo 
v Trenčíne. Dňa 10. októbra 1997 prišlo kladné vyjadrenie 
a 11. novembra 1997 bola slúţená prvá svätá omša správcom 
orechovskej farnosti Mgr. Martinom Poţivencom a Dom 
smútku bol premenovaný na Dom nádeje. Ďalším krokom 
bolo zhotovenie nového dreveného kríţa, ktorého výtvarno – 
technický návrh pripravil Ing. Jaroslav Brešťanský zo Zla-
toviec, drevo dodala firma IBO v Zlatovciach a na realizácii sa 
podieľala stolárska firma zo Zamaroviec. Slávnostné odovzda-
nie a poţehnanie nového cintorínskeho kríţa sa uskutočnilo 
14. septembra 2004 na deň cirkevného sviatku Povýšenia Svä-
tého kríţa správcom farnosti Mgr. Martinom Poţivencom 
a zlatovským rodákom, kňazom na dôchodku Pavlom 
Vaňom. Na kríţ v lete 2005 bola upevnená tabuľa s textom 
„Kríţ dali postaviť veriaci zo Zlatoviec. Poţehnaný bol 14. 
septembra 2004“. 

Poznámky Víta Vagoviča 
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História kostola sv. Kozmu a Damiana v Trenčianskych 
Biskupiciach 

 
Najstaršie poznatky z osídlenia tejto oblasti pochádzajú 

z obdobia neolitu a zo staršej doby bronzovej. Pri vykonaní 
potrebných prieskumných zemných prác pred výstavbou 
obchodných centier Tesco a Laugarício bolo objavené v tejto 
lokalite veľké mnoţstvo kostrových hrobov unetickej kultúry 
a slovanské pohrebisko zo 7. aţ 8. storočia.  

V roku 1208 sa Trenčianske Biskupice spomínajú ako 
„praedium ante castrum Trenchin“. Patrili majetkom nitrian-
skeho biskupstva po celý stredovek,  feudalizmus aţ na krátky 
čas, kedy patrili Matúšovi Čákovi. 

Biskupice sa rozprestierajú na ľavom brehu Váhu na rovine 
bez lesov, s pasienkami a zvyškami sihotí, ktoré v minulom 
storočí ohrozovali povodne. V chotári tejto obce sa nachádza 
aj bývalá obec Nozdrkovce, ktorá je uvádzaná uţ v roku 1113 
ako Nozdroguz. S Nozdrkovcami boli spojené osady Belá, 
spomínaná v roku 1208 a Bobrovník, spomínaný v roku 1358 
ako Hodaz.  

Daňové súpisy sú od roku 1532. Z roku 1582 pochádza 
zmienka o pánskom majeri a pivovare, ktoré podliehali pod 
správu biskupských majetkov v Kostolnej. V roku 1673 odvá-
dzali poddaní Biskupíc 12 zlatých ţupnej dane. Najstarší urbár 
dediny sa spomína v roku 1582 z čias pôsobenia biskupa For-
gáča. Tereziánsky urbár  mal 15 sedliakov, 10 ţeliarov, 2 pod-
ţeliarov.  

Zaujímavé je sledovať demografia obyvateľstva Biskupíc :  
- rok 1869 mali 243 obyvateľov,  
- rok 1880 mali 261 obyvateľov,  
- rok 1900 mali 351 obyvateľov,  
- rok 1910 mali 658 obyvateľov,  
- rok 1940 mali 1333 obyvateľov,  
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- rok 1948 mali 1085 obyvateľov,  
- rok 1961 mali 1061 obyvateľov. 
V roku 1774 je datovaná obecná pečať, ktorá pozostávala zo 

symbolu stromu, po jeho pravej strane bol lemeš (radlo, 
radlica) a po jeho ľavej strane bolo čerieslo (krájadlo na 
pluhu). V 18. storočí sa spomína pri Biskupiciach brod cez 
rieku Váh a neskôr aj kompa. V roku 1907 sa pripojili k 
Biskupiciam Nozdrkovce, Belá  a Bobrovník. V roku 1965 sa 
Biskupice pripojili do Trenčína.  

V 19. storočí bola v Biskupiciach cirkevná škola, ktorá za 
prvej Československej republiky bola štátnou školou. Cintorín 
v Biskupiciach bol pôvodne situovaný do priestoru okolo 
románskeho filiálneho kostola sv. Kozmu a Damiana. Začiat-
ky dnešného cintorína siahajú do 19. storočia. V tridsiatich ro-
koch 20. storočia, keď sa začala výstavba letiska, premiestnili 
hroby z Nozdrkoviec do Biskupíc. Prenesené boli aj ostatky 
pozostalých z hrobov rodiny Motešických, majiteľov Nozdr-
koviec. Na cintoríne je pochovaný aj správca školy Karol 
Darvaš, ktorý ţil v rokoch 1884 aţ 1932. 

Pamiatkový prieskum svätyne rímskokatolíckeho kostola  
sv. Kozmu a Damiana z roku 1990 priniesol zistenie, ţe kostol 
slúţil veriacim od polovice 13. storočia. Touto skutočnosťou 
sa kostol zaradil spolu s farským kostol Narodenia Panny 
Márie v Trenčíne k najstarším sakrálnym stavbám v Trenčíne. 
Kostol bol pôvodne románsky, zasvätený patrónom východ-
ného kultu sv. Kozmovi a Damianovi. Predpokladá sa, ţe uţ 
v 14. storočí tu jestvovala samostatná fara a v tom čase tu pre-
býval arcipresbyter trenčianskeho arcidiakonátu.  

Z roku 1410 pochádza zmienka o tamojšom farárovi Micha-
lovi, z roku 1587 o farárovi Vavrincovi Didymovi a diakonovi 
Jánovi Lizitiovi. V rokoch 1591 aţ 1625 slúţil kostol du-
chovným potrebám protestantov – spravovali ho evanjelickí 
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kňazi Mikuláš Turčen zo Zvolena, Gašpar Mocko, Ján Urba-
novič a Ján Ihriský. 

Počas pôsobenia katolíckeho kňaza Štefana Čermáka vy-
plienili Turci v roku 1663 dedinu a kostol, takţe kňaz spra-
voval svoj farnosť zo svojho bytu v Záblatí. Dedina a kostol 
utrpeli škody aj počas posledného stavovského povstania 
Františka 2. Rákocziho v roku 1708, kedy sa vojská kurucov 
pohybovali v chotári dediny. Pod správu biskupickej rímsko-
katolíckej fary patrili v 17. storočí ako fília Opatovce. Niekedy 
na konci 17. storočia sa Trenčianske Biskupice stali fíliou 
predmestskej fary dnešnej sv. Anny. Súčasťou majetku bis-
kupickej fary boli okolo roku 1880 aj Farské role, čo je aj ich 
chotárny názov. Role vlastnila aj biskupická cirkevná škola. 
Po výstavbe kostola sv. Rodiny na Juhu, Biskupice sa stali jej 
súčasťou. 

V kostole sv. Kozmu a Damiana sa nachádzajú tieto maľ- 
by :  
- gotické sanktuarium s lomeným oblúkom v tvare takzv. 

mníšky; 
- v strede juţnej steny sú stopy po pôvodnom úzkom ka-

mennom štrbinovom okne; 
- dekoratívna maľba konsekračných kríţov; 
- vegetatívna ornamentálna výzdoba lemujúca gotické sank-

tuárium – ranogotická výzdoba aj s geometrickými motívmi 
all secco. 
Farské listy 1,2/2009 
Pomocná evidencia 71/1/2009, 72/1/2009 
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PhDr. Jana Karlíková – Farská ulica 
 
Farská ulica patrí k najstarším, ale aj k najkratším uliciam 

v Trenčíne. V stredoveku bola spolu s hlavným námestím 
súčasťou vnútorného opevneného mesta. Vtedy to bol iba 
skal-natý, pomerne príkro stúpajúci chodník povedľa dneš-
ných krytých schodoch, končiaci pri vstupe do reštaurácie Fa-
tima.  

Daňové knihy uvádzajú, ţe ulica v priebehu rokov menila 
svoje pomenovanie : 

 v roku 1554 bola označená ako ulica smerom ku kostolu,  
 o 27 rokov neskôr to bola ulička pod schodmi 
 v roku 1588 ulička vedúca k Dolnej bráne 
 do roku 1918 na pohľadniciach vedená ako Plebánia út 
 od roku 1918 Farská ulica 
  za totality Hradná ulica 
 od roku 1991 sa jej vrátilo pôvodné pomenovanie na Far-
skú ulicu 
Čo robí ulicu neobyčajnou a jedinečnou, sú farské schody. 

Spomínajú sa uţ v roku 1541, ktoré pôvodne slúţili na rýchly 
presun obrancov mesta k hradbám a zbrojnici, neskôr sa vyu-
ţívali ako spojnica hlavného námestia a hradného návršia. 
Schodisko má 119 schodov prekonávajúcich 25 metrov. Far-
ské schody boli síce ozdobou  tejto ulice, ale preto, ţe boli 
z dreva, zostali ľahko zraniteľné. Strecha i samotné schody 
viackrát vyhoreli a museli byť často opravované.  Posledná 
rozsiahla rekonštrukcia sa uskutočnila v rokoch 1978 aţ 1981. 
Pred schodmi je umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého, 
pôvodne stojaca pre liaristickým kostolom. Postaviť ju dal 
JánHalweil, nemecký veliteľ cisárskeho eráru „zo zboţnej úc-
ty v roku 1732“. Farská ulica mala pôvodne 13 domových 
parciel. V rokoch 1868 aj v roku 1901 tam však bolo uţ len 11 
domov. Dominantná  bola budova bývalého konviktu, uţ od 
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stredoveku evidovaná na námestí. V trojpodlaţnom roţnom 
objekte známej Sternovej, neskôr Pollákovej kaviarne bolo 
kasíno, dokonca začas aj múzeum. Na poschodí sa stretávala 
miestna inteligencia. V zadnej časti tohto domu zriadili v roku 
1912 stále kino Apollo Bioskop, do ktorého premietacia kabí-
na a vchod boli  z Farskej ulice. Ešte na začiatku 20. storočia 
lemovali ulicu  košaté javorové stromy, ktoré boli vyrúbané 
pri budovaní chodníka a dlaţby. Za mestskou radnicou stojí 
dom uţ bez nároţného arkiera, v ktorom býval bývalý ţupný 
lekár Karol Brančík. Ešte v roku 1927 tam bolo Androvičovo 
kaderníctvo s honosným francúzskym názvom. Oproti , za 
budovou Slovenskej sporiteľne dodnes stojí pôvodný dom 
Bakošovcov, u ktorých prenocoval v osudnú pamätnú noc 
v roku 1813, keď Trenčín zasiahla ničivá povodeň, mladý 
študent František Palacký. V poslednom dome pred farskými 
schodmi, zrekonštruovanom na Centrum rozvoja Mesta Tren-
čín, mal v roku 1921 sídlo filmovací závod Tatrafilm Trenčín 
Cyrila Gašpara a na poschodí prvé fotopohľadnice vyrábala 
mladá šikovná Poľka Mária Urbasiówna. Keď potrebovali 
zosilniť prívod vody do budovy, narazili robotníci na pod-
zemnú hradnú chodbu. 

Trenčan č. 3/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Jozef Čery : 
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Z kroniky Štátnej ľudovej školy v Trenčianskych 
Biskupiciach 

 
Dňa 23. februára 2009 ma oslovil občan mesta Trenčín Ján 

Jeţík otázkou, ţe kto sa zaoberá na Mestskom úrade kroni-
kami, lebo má doma kroniku bývalej zrušenej ľudovej školy 
v Trenčianskych Biskupiciach. Zrejme vychádzal cielene, keď 
práve mne mestskému kronikárovi poloţil takúto otázku. Do-
hodli sme, ţe na druhý deň mi ju prinesie. Tak sa aj stalo.  

Pre čitateľa tohto článku uvediem, čo mňa, ako prvé zaujalo 
bolo, ţe pod nápisom kronika Štátnej ľudovej školy v Tren-
čianskych Biskupiciach bolo uvedené jej inventárne číslo 165. 
Bola písaná vcelku úhľadným čitateľným písmom v linajko-
vom zošite s päťcentimetrovým okrajom na kaţdej strane. 
Kronika bola v niektorých jej častiach doplnená nalepenými 
fotografiami ţiakov, objektov z obce. Osobne ma zaujala aj 
korešpondencia kronikára so Speváckym zborom slovenských 
učiteľov, ktorého bol členom, keďţe aj ja som bol jeho ak-
tívnym členom v rokoch 1963 aţ 1975.  

Z obsahu kroniky postupným listovaním som zistil, ţe kro-
nika začala byť písaná v roku 1921 vtedajším učiteľom 
v Trenčianskych Biskupicich Karolom Darvašom, teda po 
vzniku prvej ČSR. Z ústneho podania miestnych obyvateľov 
však zachytáva heslovite aj obdobie aj pred týmto rokom. 
I keď hlavnou témou bolo písanie kroniky školy, v jej úvode 
sú zaznamenané aj etapy vývoja obce postupne rozpísa-
né ďalej. Písanie školských kroník vyplývalo a to kronikár 
cituje z Výnosu školského referátu v Bratislave č. 4721/II. 
1921. V úvode kroniky uvádza niektoré pasáţe práve z tohto 
výnosu, v ktorých zdôvodňuje, prečo sa zavádza písanie škol-
ských kroník, lebo „školy na Slovensku, hlavne ľudové, nema-
jú vo väčšine svoje dejiny zaznačené. Mnoho významných 
udalostí, ktoré sa uskutočnili, padlo do zabudnutia. Pomocným 
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prameňom pri zakladaní školských kroník by mali byť údaje 
z obecných a farských úradov, ktoré moţno povaţovať za 
hodnoverné. A okrem toho ústne podania od hodnoverných 
ľudí.“ Výnos súčasne detailne uvádzal obsah školskej kroniky 
– štatistické údaje o ţiakoch, učiteľskom zbore, zloţenie škol-
ského kuratória, školské slávnosti, inšpekcie, výstavky, pred-
nášky, ale aj hodnoteniu technického stavu budovy a jej zaria-
deniu. Písanie školskej kroniky bolo pravidelne kontrolované 
školskou inšpekciou, čo potvrdzujú podpisy školského inšpek-
tora Gustava Šimka. 

Kronika Štátnej ľudovej školy v Trenčianskych Biskupi-
ciach však vo svojom úvode dotkla okrajovo aj zaloţenia obce 
Trenčianske Biskupice. V čase zaloţenia školskej kroniky 
kronikár konštatuje, ţe v čase zaloţenia kroniky, rok 1921, nie 
je v obci občan, ktorý by bol pri zaloţení obce. Preto pri ob-
jasnení skutočnosti okolo zaloţenia obce Trenčianske Bis-
kupice si pomáha zovšeobecnením informácií z ústneho po-
dania, rozšíreného medzi občanmi. „Obec Trenčianske Bisku-
pice leţí teraz na ľavej strany Váhu, ktorý delí pasienky ur-
bárskej obce na jej pravú a ľavú stranu. Občania vyháňajú 
dobytok pred spoločného pastiera aj na pravý breh Váhu. Váh 
tiekol v minulosti v blízkosti ţupnej nemocnice, okolo 
kaplnky sv. Anny, v trenčianskom chotári cez hony „Štvrte“, 
„Prostredné večerné“ a „Štvrte“. V biskupickom chotári cez 
hony „Konča predovsie“ a chotári nozdrkovskom cez hony 
„Lúky“. Túto skutočnosť potvrdzuje aj štrk nachádzajúci nie 
veľmi hlboko pod ornou pôdou. Obec leţala na pravej strane 
Váhu so svojou farou, pod správu ktorej patrili filiálky obcí 
Malé Záblatie, Veľké Záblatie, Rybáre, Orechové. V čase 
zaloţenia školskej kroniky (rok 1921) richtárom obce Tren-
čianske Biskupice bol Ondrej Janáč, ktorý bol v úrade od 
roku 1892. V tom istom období sa zmenila sa cirkevná správa, 
keď obec bola filiálkou Trenčianskej farnosti. Obyvateľstvo 
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bolo podľa náboţenského vyznania rímsko-katolícke, okrem 
troch ţidovských rodín. Sväté omše odbavoval kaţdú štvrtú 
omšu kaplán z kaplnky sv. Anny.  

V roku 1866 veľká voda Váhu zničila cintorín na Novej 
ulici. Aby sa malo kde pochovávať bol za majerom vytýčený 
nový cintorín, ktorý bol v roku 1867 vysvätený. 

V roku 1875 zachvátil obec veľký poţiar, ktorému podľahla 
takmer celá obec.  

V roku 1886 bol oddelený majetok urbárnej obce od ma-
jetku biskupského. 

V roku 1892 bolo v obci zriadené obecné hasičstvo.  
V roku 1893 sa vykonalo ohraničenie chotáru obce Bisku-

pice od chotárov Trenčína, Ţabinca, Záblatia, Rybárov a Noz-
drkoviec. 

V roku 1903 bola postavená ochranná hrádza Váhu s povo-
lením uhorského ministra Darányho a štát sa podieľal úhradou 
celkových nákladov. Touto stavbou sa malo zamedziť povod-
niam v jarných mesiacoch. 

V roku 1906 maďarská vlády zmenila názov obce na 
„Trencsén – püspöki“ a chcela obce pripojiť k mestu 
Trenčín. Po interpelácii richtára obec zostala naďalej samo-
statnou. K Biskupiciam pripojili bývalé obce Belá, Nozdrkov-
ce a Bobrovník, ktorým pomaďarčili názvy na „Bélatelep“, 
„Nozdrótelep“ a „Bobrótelep“. 

Od 15. septembra 1912 zriadená v obci štátna ľudová škola. 
V decembri 1918 bolo zavedené do obce elektrické osvetle-

nie. 
Viacerí chlapi z obce zahynuli na bojiskách prvej svetovej 

vojny. V tomto ťaţkom období bolo ubytovaní vojaci v kaţ-
dom dome.  

Kostolný zvon, ktorý pred vojnou zrekvirovala maďarská 
vláda, nahradili novým ţelezným zvonom, na ktorý v roku 
1920 prispeli občania svojimi milodarmi. 
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Po skončení prvej svetovej vojny občania postavili Marián-
sku kaplnka na znak vďaky Bohu za ţivých navrátených vo-
jakov. 

 
Vznik štátnej ľudovej školy 
Aţ do roku 1912 školopovinné deti navštevovali ľudové 

školy v Trenčíne, pretoţe takáto škola zriadená nebola v Bis-
kupiciach. Podľa uhorských zákonov podmienkou pre zria-
denie školy v obci muselo byť v obci viac ako 40 detí. Keďţe 
v roku 1911 bolo v obci zaevidovaných 58 detí predstavitelia 
obce sa rozhodli ţiadať vládu o zriadenie štátnej ľudovej 
školy.  

Nariadením Ministerstva výučby a kultúry Uhorska zo dňa 
25. septembra 1911 pod číslom 115423, podpísaný jeho ta-
jomníkom Náray Szabo, minister súhlasil s otvorením štátnej 
ľudovej školy s jazykom maďarským v Biskupiciach za spl-
nenia presne definovaných podmienok ako napríklad :  
■ obec musí zakúpiť pozemok a bez ťarchy ho odovzdať 

štátu,  
■ v dobrom stave udrţiavať objekt školy, školského bytu,  
■ poistiť stavbu školy proti poţiarom z vlastného rozpočtu,  
■ na udrţovanie štátnej ľudovej školy vyčleniť 5  % z pria-

mej štátnej dane,  
■ pri vymenovaní učiteľa rešpektovať skutočnosť, aby jeho 

náboţenské vyznanie bolo v súlade s náboţenským vyzna-
ním obyvateľstva.  

Preto na deň 12. decembra 1911 obecný výbor zvolal obec-
né predstavenstvo, aby potvrdilo kúpu pozemku pod školu. 
V tento deň sa však obecné predstavenstvo nestretlo v dosta-
točnom počte, tak jeho rokovanie bolo odročené na 13. januára 
1912, na ktorom prítomní členovia výboru odhlasovali odkú-
penie pozemku o výmere 450 siah od Móra Kohna a jeho 
manţelky Jeanetty Smetanovej za cenu 2700 Koron. Keďţe 
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obec peniaze na odkúpenie pozemku nemala, tak richtár On-
drej Janáč poţičal na tento účel vlastné peniaze, ktoré mu 
obec v rokoch 1912 a 1912 vrátila aj s úrokmi.  

Na základe tejto skutočnosti vznikla štátna ľudová škola 
v Biskupiciach, ktorá začala fungovať od 1. septembra 1912. 
Za učiteľku bola vymenovaná Blanka Petrásová, dcéra notára 
v Trenčíne, ktorá učila v Biskupiciach aţ do štátneho prevratu 
1918. V poznámke kronikár uvádza, ţe v škole sa mohlo 
rozprávať len po maďarsky. Učiteľka neveľmi dbala na 
vlastnú disciplínu, lebo prichádzala do školy oneskorene. Po 
prevrate kaţdý učiteľ musel zloţiť „sľub vernosti“. Keď 
učiteľka Blanka Petrásová ho odmietla, tak bola zo školských 
sluţieb prepustená. Na učiteľské miesto bol vymenovaný 
Ministerstvom školstva ČSR s plnou mocou pre Slovensko od 
1. mája 1919 učiteľ Karol Darvaš, predtým správca štátnej 
ľudovej školy v Kálnici. Ten svoju pozíciu učiteľa zaujal aţ 
13. mája 1919, keď sa uvoľnil školský byt, ktorý predtým 
obec poskytla na uţívanie ţene, ktorá si ho odbývala za 
nezaplatenú mzdu pri jej čistení. V školskom roku 1918/1919, 
ktorý sa začal podľa vtedajších zvyklostí 15. septembra 1918 
navštevovalo štátnu ľudovú školu 53 detí, z toho 29 chlapcov 
a 24 dievčat. Z celkového počtu ţiakov bolo 50 katolíkov, 1 
evanjelikov a 2 ţidia. Pisateľ píše, ţe sa riadne vyučovalo aţ 
do 28. októbra 1918, teda do prevratu.  

 
Štátny prevrat v roku 1918 
Kronikár opisuje priebeh štátneho prevratu ako dosť 

pokojný. Vo vzdialenejších obciach však vznikali menšie vý-
trţnosti. Pod ne sa podpísali vojaci, ktorí sa vrátili z frontov 
prvej svetovej vojny a domáce obyvateľstvo. Títo si vylievali 
zlosť najmä na ţidoch, ktorí sa vyreklamovali z vojny, „zaší-
vali“ sa vo vojenských kanceláriách a potom si vylievali zlosť 
na niektorých úradníkoch (notároch), ktorí neľudsky zachá-
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dzali s ľuďmi pred prevratom. Z obcí boli vyhnaní a ich ma-
jetok rozkradnutý. Vďaka slovenským národovcom pri pre-
vrate netiekla krv a ochránil sa štátny majetok. Situácia v pre-
vratovom období v Biskupiciach bola vcelku pokojná aţ na to, 
ţe neznámi páchatelia vdove Morovej Kohn ukradli šperky 
a richtárovi vojaci ukradli peniaze a rôzne veci. O situácii 
v Trenčíne spomína, ţe bola utvorená prvá Slovenská národná 
rada, v čele ktorej stáli Dr. Karol Štúr a Igor Pietor.  

Vyučovanie v Biskupiciach po prevrate začalo v januári 
1919. Prvé kuratórium školy bolo ustanovené v tomto zloţení 
– predseda Ladislav Janovský, členovia Arnold Herzl, Ondrej 
Janács, Mor Kohn, Ján Janáč, Štefan Duţek a Blanka 
Petrásová. Uţ v marci bolo prerušené, pretoţe uţ spomínaná 
učiteľka Blanka Petrášová nezloţila sľub vernosti a školská 
vrchnosť ju zo školských sluţieb uvoľnila. 27. marca 1919 
učitelia Trenčianskeho a Bánovského okresu sľub vernosti 
Československej republike do rúk školského inšpektora Gustá-
va Šimku, predtým učiteľa v Kochanovciach za prítomnosti 
ţupana JUDr. Jozefa Minárika. V tomto školskom roku po 
prvýkrát dňa 5. júla 1919 si ţiaci uctili pamiatku príchodu 
slovanských vierozvestov sv. Cyrila a sv. Metodeja na Slo-
vensko, upálenie Jána Husa a učiteľa národov Jána Ámosa 
Komenského. Aţ od 13. mája 1919 prevzal správu školy Ka-
rol Darvaš a začal učiť. V roku 1919 bol školským inšpek-
torátom úradne zmenené kuratórium školy v zloţení – pred-
seda Igor Pietor, členovia Ondrej Janáč, Ján Janáč, Štefan 
Dúţek, Jindrich Kapasný a Karol Darvaš. Školský rok skončil 
14. júla 1919.  

V školskom roku 1919/1920 bola zriadená Štátna 
meštianska škola v budove Gymnázia piaristov v Trenčíne, do 
ktorej sa podarilo učiteľovi Karolovi Darvašovi nahovoriť 
štyroch ţiakov z Biskupíc, aby ju navštevovali. 
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Karol Darvaš v kronike školy spomína výšku svojho 
mesačného platu a rôzne druhy svojich výdavkov po svojom 
nástupe do školy. Jeho čistý mesačný príjem po zráţke daní 
činil – 305,49 Kčs. Výdavky na nákup topánok – 320 Kčs, 
oblek – 800 aţ 1000 Kčs, 1 kg múky – 12 Kčs, jedna siaha 
palivového dreva (4 m3) – 540 Kčs. Na zlepšenie finančného 
ohodno-tenia učiteľov prispeli priznané pôţitky upravené 
zákonom a vládnym naria-dením r roku 1919 s platnosťou od 
1. septembra 1919. 

Začiatok školského roka 1921/1922 sa niesol v znamení 
príprav na príchod prezidenta Československej republiky To-
máša Garrique Masaryka na Slovensko. V rámci návštevy 
Slovenska dňa 20. septembra 1921, mimoriadny vlak s pre-
zidentom T. G. Masarykom so sprievodom zastavil o 15,30 h 
na ţelezničnej stanici Trenčín, kde ho privítali aj školské deti 
Trenčína a okolitých obcí. Učitelia sa venovali mládeţi aj 
v mimo vyučovacom čase, hlavne nacvičovaním divadelných 
hier.  

V kronike spomína kronikár a učiteľ Karol Darvaš v jednej 
osobe o divadelnej hre „Obrúsok prestri sa!“ preloţenej z 
češtiny, ktorej inscenácia dňa 26. decembra 1921 mala veľký 
úspech medzi obecenstvom. Za peniaze získané zo vstupného 
300 Kčs sa zakúpili kniţky do ţiackej kniţnice. Katolícke 
nábo-ţenstvo učil kaplán z Trenčína Andrej Marsina. 

Školský rok 1923/1924 sa začal aţ 24. septembra 1923 
následkom trvajúcej choroby – šarlachu, ktorá zavítala s ma-
lými výnimkami do kaţdého domu. Smrť zapríčinila v troch 
prípadoch. Od 18. do 24. mája 1924 sa uskutočnil zájazd 
učiteľov z okolia Trenčína do Prahy, ktorého sa zúčastnil aj 
Karol Darvaš, kde sa im páčili národné pamiatky. Učitelia boli 
trocha sklamaní, ţe ich nikto z českých kolegov v Prahe 
neprivítal. Učiteľ Karol Darvaš sa stal členom Speváckeho 
zboru slovenských učiteľov od jeho zaloţenia, s ktorým 
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učinkoval na viacerých významných podujatiach. Spomína, ţe 
dňa 4. mája 1924 Spevácky zbor slovenských učiteľov spieval 
na Bradle pri zakladaní základného kameňa mohyly M. R. 
Štefánika. 

Dňa 4. augusta 1925 je zaznamenaná veľká povodeň. Rieka 
Váh sa následkom veľkých daţďov rozvodnila a spustošila 
celé Povaţie. Do Biskupíc pre ich vyššiu polohu sa oproti 
iným obciam neboli zaznamenané veľké škody. V kronike je 
spomínaná udalosť, keď uţ po povodni išiel sluha Štefana 
Reháka po tehlu do Zamaroviec a pod malým trenčianskym 
ţelezničným mostom vošiel do 8 metrov hlbokej jamy vy-
mletej vodou a utopil sa v nej aj s koňmi.  

Od 10. novembra 1930 Karol Darvaš uţ neučil pre ťaţkú 
chorobu. Viedol len správcovstvo školy, ktoré odovzdal               
7. marca 1932 novej správkyni učiteľke Anne Ammerovej a 
23. marca 1932 náhle zomrel vo veku 48 rokov. Na jeho 
pohrebe, na Bielu sobotu ho vyprevadilo veľa občanov. Po 
cirkevných obradoch na miestnom cintoríne sa s ním rozlúčili 
– predseda  Speváckeho zboru slovenských učiteľov Jozef 
Dutka, učiteľ z Ruţomberka, za učiteľov trenčianskeho 
regiónu Kresánek, za biskupického Orla mladý Janáč, za 
spoluobčanov Adam Rehák, v mene kňazstva a Cirkvi Jozef 
Branecký. Nad otvoreným hrobom sa s ním rozlúčil Spevácky 
zbor slovenských učiteľov za dirigovania Miloša Ruppeldta. 

Od 1. septembra 1932 vymenovala školská správa za uči-
teľa Otta Lehmana na Štátnu ľudovú školu do Biskupíc, 
ktorý bol preloţený z Rímsko-katolíckej ľudovej školy v Dol-
ných Našticiach. Tento však zo zdravotných dôvodov ţiadal 
o preloţenie na školu na Kykulu – kopanice. Jeho ţiadosti 
bolo vyhovené, a tak nový učiteľ po dvoch mesiacoch pôso-
benia sa z Biskupíc odsťahoval na Kykulu. Na jeho miesto od 
7. novembra 1932 bola preloţená Jarmila Pánková, učiteľka 
zo školy na Kykule. 
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Od 1. marca 1933 bol vymenovaný za správcu školy v Bis-
kupiciach Alexander Pepich, školský inšpektor z Uhorskej 
Skalice. Správcovstvo školy prevzal od učiteľky Anny Am-
merovej 1. mája 1933 

V zázname školského roka 1932/1933 je poznačené, ţe uţ 
päť rokov sa vlečie otázka prístavba školy. Obec sa svojho 
času uzniesla, ţe pre prístavbu školy obec prikúpi pozemok. 
Dohodlo sa, ţe na tomto pozemku sa pristaví jedna trieda 
s kabinetom, byt pre slobodného učiteľa, záchody a dreváreň. 
Podľa tohto uznesenia boli vypracované plány, schválené kra-
jinským úradom. Na základe schválených plánov, obec pris-
túpila k vypísaniu súbehu, do ktorého sa prihlásilo šesť firiem. 
Najlacnejšiu ponuku predloţila firma staviteľa Filipa z Tren-
čína vo výške 113.784,50 Kčs. Ku stavbe však nedošlo, lebo 
stavba nemala finančné krytie. 

V školskom roku 1933/1934 nastala zmena v učiteľskom 
zbore, keď náboţenstvo rímsko-katolícke vyučoval do konca 
októbra kaplán Andrej Marsina, ktorého vystriedal farár ka-
plnky sv. Anny v Trenčíne Silvester Hančinský. Evanjelické 
náboţenstvo učil diakon Bedrich Kubík.  

Na jeseň 1935 bol zaloţený v Biskupiciach Miestny odbor 
Matice slovenskej s 35 členmi. Za jeho predsedu bol zvolený 
správca školy Alexander Pepich. 

Kronika Štátnej ľudovej školy v rokoch 1919 aţ 1936 v Bis-
kupiciach bola ukončená dňom 27. júna 1936, kedy bol ukon-
čený školský rok 1935/1936. Túto skutočnosť potvrdil aj 
okresný školský inšpektor Gustáv Šimko dňa 19.12.1936. 

 
 
 
 

Ladislav Nejechleba „Z minulosti trenčianskej turistiky 
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1. Turistika v Trenčíne od svojho vzniku do roku 1918 
Turistika je dnes odvetvie telesnej kultúry, ktoré je veľmi 

rozšírené. Nie je moţno porovnávať podmienky, ktoré boli 
na jej pestovanie pred sto rokmi a aké sú dnes. Pokiaľ však 
ide o poslanie, zmysel a program sa v dnešnom období 
v mnohom sa zhoduje s našimi predchodcami. Poznávať 
prírodu, vychovávať mládeţ k uvedomelému občianstvu 
a vykonávať kultúrno-poznávaciu činnosť je stále aktuálne. 
Naviac, práve v dnešnej dobe turistika sa stáva alternatívou 
odstraňovania negatívnych vplyvov civilizácie na človeka.  

Začiatky turistiky v Trenčíne sú spojené s činnosťou  Prí-
rdovedného spolku Trenčianskej ţupy, zaloţeného 1878, 
ktorého zakladateľom a niekoľko rokov tajomníkom bol 
ţupný lekár MUDr. Karol Brančík. Poslaním Prírodo-
vedného spolku bola predovšetkým prírodovedná činnosť  
a vlastivedné poznávanie prírody najmä okolia Trenčína, 
myslí sa tým Povaţie, ale aj oblasti Krivánskej a Lúčanskej 
Malej Fatry, Fačkovského sedla, Kľaku a Súľovských skál. 
Čiţe prírodovedná a poznávacia činnosť spolku bola za-
čiatkom formou turistiky. Organizovanú formu nadobúda 
turistika aţ so vznikom prvého športového klubu v roku 
1890. Z pôvodnej veslárskej „Regaty“ vznikol klub so šir-
ším zameraním, ktorý dostal názov „Trencséni sport-Kör“, 
čo v preklade znamenalo „Trenčiansky športový krúţok“. 
Jeho najaktívnejšími oddielmi boli vodáctvo a turistika. 
Popri tom činnosť vyvíjali oddiely plávania, ľahkej atle-
tiky, gymnastiky a zimných športov. Vďaka existencii tohto 
klubu začali sa oproti iným mestám na Slovensku v pred-
stihu rozvíjať niektoré druhy športovej činnosti, ako vo-
dáctvo, turistika a zimné športy. 

Aktivitu turistického oddielu, ktorý mal 50 členov v roku 
1890 charakterizuje okrem organizovaných výletov v okolí 
Trenčína aj vybudovanie malej zrubovej chatky na Vršatci 
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pod Chmelovou horou trvalého miesta na stretávanie, ktorú 
nazvali „Baross menház“, čo v preklade znamená „útulňa“. 
V rokoch 1893 aţ 1894 organizoval oddiel vodákov prvé 
diaľkové plavby po Váhu na pltiach. V roku 1896 bol 
zaloţený cyklistický oddiel Sport – Kör, ktorý sa po dvoch 
rokoch zanikol.  

Výročné valné zhromaţdenia sa konali vţdy v inom mes-
te ţupy, alebo vo významných lokalitách turistického ruchu. 
Takéto valné zhromaţdenie sa konalo v roku 1894 v Tren-
číne, čo len potvrdzuje, ţe turistika v Trenčíne tu mala od 
svojho zrodu významné postavenie.  

Na prelome storočia okrem vodáctva a turistiky činnosť 
Trenčianskeho športového krúţku začala postupne stag-
novať, čo vyústilo do zaloţenia nového športového klubu 
dňa 28. novembra 1904 „Trencsény torna egyesület“ – 
„Trenčiansky telocvičný spolok“, ktorý mal oddiely vo-
dáctva, turistiky, atletiky, šermu, tenisu a futbalu. V nas-
ledujúcom roku 1905 tomuto klubu Ţupný úrad v Trenčíne 
schválil stanovy. Klubovými farbami bola červená a biela. 

V roku 1910 sa opäť vzkriesil uţ takmer zaniknutý Tren-
čiansky športový krúţok, ktorý si zvolil nový výbor a časť 
funkcionárov z Trenčianskeho telocvičného spolku vstúpila 
do Trenčianskeho športového krúţku. Nastalo oţivenie jeho 
činnosti a turistika mala svoje zastúpenie v oboch kluboch.  

V roku 1918 vznikol ďalší športový klub „Športový 
klub“, ktorého trvanie v priebehu jedného roka zaniklo 
a jednotliví členovia vstúpili do pôvodných športových 
klubov.  

Začiatky organizovanej turistiky boli bezprostredne spo-
jené s praktickou činnosťou turistov, ktorej obsahom bola 
poznávacia činnosť prírodných krás a zvláštností. Rozdiel 
medzi vtedajšou a dnešnou turisticko-poznávacou činnos-
ťou bol rozdiel len v tom, ţe vtedajší turisti objavovali ne-
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poznanú krásu prírody, zbierali poznatky pre potreby tu-
ristickej činnosti.  

 
2)  Turistika v Trenčíne v rokoch 1919 aţ 1938 

Vznik československej republiky v roku 1918 mal pod-
statný vplyv na zmeny vo všetkých oblastiach spoločen-
ského ţivota na Slovensku. Pochopiteľne, tieto zmeny 
ovplyvnili činnosť telovýchovy, športu a turistiky. Predo-
všetkým vyspelé české telovýchovné a športové hnutie po 
vzniku Československej republiky ovplyvnilo telovýchovnú 
aktivitu na Slovensku. To sa bezprostredne odrazilo vo 
vzniku rozličných telovýchovných, športových, turistických 
a skautských organizácií. Skúsenosti a poznatky v telový-
chovnom hnutí vnášali českí učitelia, dôstojníci, úradníci 
a rôzni odborníci, ktorí po vzniku Československej repu-
bliky prišli na Slovensko uţ od jarných mesiacov v roku 
1919, aby nahradili starý štátny aparát. Stali sa propa-
gátormi a organizátormi telovýchovných, športových, turis-
tických a skautských organizácií.  

Tieto skutočnosti mali bezprostredný vplyv na rozvoj 
športovej organizovanej činnosti aj v Trenčíne. Dňa 22. ja-
nuára 1919 bol utvorený ustanovujúci výbor a 20. februára 
1919 v hoteli Alţbeta, dnešný hotel Tatra bola zaloţená 
Telovýchovná jednota Sokol s gymnastickým oddielom 
a od roku 1925 pribudli ďalšie oddiely – ľahkoatletický, 
volejbalový, turistický, cyklistický a rekreačnej telovýcho-
vy.  

Dňa 19. augusta 1919 valné zhromaţdenie do tej doby 
najpočetnejšej telovýchovnej organizácie „Trencsény torna 
egyesület“ v Trenčíne schválilo svoje stanovy v slovenskej 
reči a poslovenčili jej názov na Trenčiansky telocvičný 
spolok.  
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Nové politické pomery ovplyvnili organizovanosť 
telovýchovného hnutia. A tak vznikajú aj v Trenčíne nové 
telovýchovné organizácie, ako napríklad Robotnícka telo-
výchovná jednota a v roku 1920 začal svoju činnosť Zväz 
skautov ČSR a v Trenčíne bolo sídlo Povaţskej ţupy. 
Skauting na Slovensku bol rozdelený do piatich ţúp – 
Pridunajská, Juhoslovanská, Podtatranská a Východoslo-
venská. V roku 1921 bol v Trenčíne zaloţený Klub čes-
koslovenských turistov, ktorý hneď na začiatku svojej 
činnosti postavil na mieste terajšej lodenice kúpalisko 
a tenisové ihriská. V klube okrem odboru turistiky svoju 
činnosť vyvíjal odbor lyţiarsky, kanoistický a neskôr atle-
tický. Jeho počet potvrdzujú štatistické údaje o členstve – 
rok 1924 mal 266 členov, rok 1925 mal 314 členov  v roku 
1930 mal 353 členov. 

Dňa 3. apríla 1921 na porade 14 odborov turistiky z ce-
lého Slovenska za účasti Dr. Jířího Jarkovského z Čiech, na 
ktorej sa rozhodlo o rozdelení Slovenska do piatich turis-
tických ţúp. Jednou z prvých aktivít celoslovenského Klub 
československých turistov bol začiatok vydávania časopisu 
„Krásy Slovenska“ v roku 1921, ktorý sa stal propagátorom 
krás a turistických zaujímavostí Slovenska. Trenčiansky 
klub turistov vydal v roku 1921 publikáciu „Turistická prí-
ručka Trenčína“, v ktorej autori priniesli informácie o pa-
mätihodnostiach Trenčína, popisovala okolie od Piešťan cez 
jednotlivé hrady, prírodné zvláštnosti aţ Manínsku úţinu 
a Súľovské skaly. Turistický odbor organizoval vychádzky 
a výlety do okolia Trenčína, ako aj do vzdialenejších miest. 
V zime prevládali lyţiarske podujatia. Mimoriadne aktív-
nymi boli vodáci, ktorí spolu s vodákmi z Vrútok patrili 
k najaktívnejším. Potvrdzujú to i viaceré vodácke preteky 
i s medzinárodnou účasťou ako napríklad v roku 1925 na 
trati Trenčín – Piešťany.  
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V roku 1921 pri textilnej firme Thiberghien (terajšia Me-
rina) vznikol oddiel turistov Spartakoví skauti práce pod 
vedením M. Gajdoša, ako súčasť Federatívnej robotníckej 
telovýchovnej jednoty. V roku 1924 oddiel zanikol, ale 
v roku 1926 jeho činnosť obnovili Andrej kadlec a Vojtech 
Magát.  

V lete 1922 boli zaloţené v Trenčíne takmer súčasne dve 
ţidovské skautské organizácie Makkabi a Haschomer. Kým 
v Makkabi bola organizovaná mládeţ z chudobných rodín, 
tak Haschomeri bola organizovaná mládeţ zo zámoţných 
ţidovských rodín.  

V roku 1925 vznikol turistický oddiel pri telovýchovnej 
jednote Sokol. K propagácii činnosti turistov boli vyuţívané 
Trenčianske noviny, v ktorých napríklad v čísle 19 zo dňa 
7. mája 1922 bola uverejnená informácia o organizovaní 
zbierky na udrţovanie hradov v Trenčíne a Beckove, o ter-
míne výborovej schôdze Klubu československých turistov, 
o organizovaní člnkového prevozu vez Váh pod Skalkou 
a propagovanie turistickej príručky „Týţdeň na Slovensku“.  

Z iniciatívy Klubu československých turistov v Trenčíne 
bola v roku 1928 spracovaná mapa značených turistických 
ciest pod názvom „Střední Pováţí“, zhotovenú Vojenským 
zemepisným ústavom v Prahe v merítku 1: 200 000. Mapa 
zobrazila pomerne veľké územie od Uherského Brodu, Luţ-
nej, Hornej Bečvy a Javorníkov na západe, Dobrej vode 
a Veľkých Kostolian na juhu, Bošian,  Prievidze a Necpal 
na východe po Oravský podzámok na severe. Klub okrem 
bohatej turistickej činnosti vykonával zabezpečovacie práce 
n Trenčianskom a Beckovskom hrade. Dokonca pod vede-
ním svojho najaktívnejšieho člena Rudolfa Úlehlu, vrch-
ného inšpektora ČSD postavili v roku 1931 chatu vo výške  
820 metrov. Je chvályhodné, ţe pre záujemcov o turistiku 
vydal turistickú príručku „Trenčín s okolím“ v roku 1932 
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a v opakovanom vydaní v roku 1936, ktorá obsahovala zoz-
nam značených turistických ciest s 18 fotografiami a dvomi 
mapkami. V roku 1935 vydala Mestská komisia pre propa-
gáciu turistického a cudzineckého ruchu v Trenčíne infor-
mačnú broţúru o pamätihodnostiach, krásach a význame 
Trenčína a jeho okolia pod názvom „Trenčín Vás zve“, 
ktorú zostavil Ján Kováčik.  

Sľubne sa rozvíjajúca činnosť jednotlivých odborov Klu-
bu československých turistov a oddielov v rámci telový-
chovných jednôt v Trenčíne pod vplyvom politických uda-
lostí a spoločenských zmien v roku 1938, ktorým bolo 
rozbitie Československej republiky, pochopiteľne ovplyv-
nilo telovýchovné aktivity. Vyhlásením autonómie Sloven-
ska v Ţiline dňa 6. októbra 1938 slovenská vláda zrušila 
niektoré telovýchovné jednoty ako napríklad Zväz skautov 
Československa, Federatívna robotnícka telovýchovná jed-
nota, Spartakoví skauti práce, ţidovské skautské organi-
zácie a Telovýchovnú jednotu Sokol a ich členovia z týchto 
zrušených organizácií vystupovali do zatiaľ ešte povolených 
telovýchovných jednôt. Všetkému koniec nasadilo naria-
denie slovenskej vlády č. 70 z 5. decembra 1938, podľa 
ktorého boli zrušené všetky telovýchovné organizácie 
a včlenené do Hlinkovej gardy, ako jedinej telovýchovnej 
organizácie. Toto úsilie skrachovalo, pretoţe členovia zru-
šených organizácií odmietli vstúpiť do tejto organizácie.  

3)  Turistika  v Trenčíne v rokoch 1939 aţ 1948 
Politické udalosti v rokoch 1938 aţ 1939 znamenali nie-

len narušenie telovýchovných a turistických aktivít, ale aj 
narušenie vzájomných kontaktov s českými a moravskými 
telovýchovnými organizáciami. Vzťahy sa zhoršili i potom, 
čo vyhlásením slovenskej samostatnosti museli obyvatelia 
českej národnosti opustiť Slovensko. A tak sa stalo, ţe Klub 
československých turistov, ktorý bol vedený českými funk-
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cionármi sa ocitol bez vedenia a majetok nezanedbateľnej 
hodnoty zostal bez pána. Vďaka aktivite profesora Bučana 
a ďalších turistov, menovite PhMr. Jána Halašu, Mártoňa, 
Barényiho, Brtku, Bidlu a ďalších sa vytvoril prípravný 
výbor, ktorý pripravil v Trenčíne valné zhromaţdenie vo 
februári 1939, na ktorom Klub československých turistov 
bol reorganizovaný na Klub slovenských turistov a lyţia-
rov s počtom 208 členov. Klub pod vedením predsedu                 
F. Tisa, jednateľa Rudolfa Úlehla a ďalšími funkcionármi 
mali voľnú ruku na to, aby sústredili všetok klubový ma-
jetok, nachádzajúci sa na rôznych miestach. 

S cieľom riešiť vzniknutú situáciu a vyhnúť sa včlenenia 
do Hlinkovej gardy, pokúsili sa turisti dňa 6. novembra 
1938 zaloţiť klub slovenských turistov, zdôvodňujúc túto 
aktivitu v prínose turistiky na prílev financií a vyuţívania 
prírodných krás Slovenska. Toto úsilie vyústilo na valnom 
zhromaţdení 15. januára 1939 v Liptovskom Mikuláši, na 
ktorom 40 odborov Klubu československých turistov zalo-
ţili novú organizáciu – Klub slovenských turistov a lyţia-
rov. Za Klub československých turistov v Trenčíne sa val-
ného zhromaţdenia zúčastnili profesor Bučan a poručík 
Štetka. Delegáti valného zhromaţdenia  zvolili za ústred-
ného náčelníka Dr. A. Pitoňáka a súčasne zvolili náčelníkov 
jednotlivých odborov turistiky. lyţovania, horolezectva, vo-
dáctva, fotoamatérov a záchrannej sluţby. Celý proces 
telovýchovného hnutia vyvrcholil zaloţením Slovenskej 
športovej rady, ktorá sa členila do jednotlivých zväzov.  

Tým, ţe sa sústredil klubový majetok a odstránili sa 
nedostatky finančného charakteru bývalého Klubu česko-
slovenských turistov mohol Klub slovenských turistov 
a lyţiarov v Trenčíne oţiviť svoju činnosť. K tomu prospelo 
aj vypoţičanie jednej miestnosti od mesta Trenčín v budove 
bývalého ţupného úradu, terajšieho Trenčianskeho múzeu 
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pre klubovú činnosť, v ktorej výbor schádzal kaţdý prvý 
štvrtok v mesiaci.  

Vytvorený Klub slovenských turistov a lyţiarov Trenčíne 
v rokoch 1939 aţ 1944 organizoval turistickú a ďalšiu 
športovú činnosť ako atletiku, vodáctvo a lyţovanie v rámci 
moţností, ktoré poskytoval Slovenský štát a neskôr vojen-
ský konflikt. Je pravdou, ţe zázemie klubu sa stalo miestom 
na zakrytie ilegálnej činnosti odporu proti fašizmu, najmä 
z radov bývalých členov Federatívnej telovýchovnej jed-
noty. V roku 1940 Klub slovenských turistov a lyţiarov 
riadil výbor pod vedením predsedu a starostu mesta dr. J. 
Zaťka, tajomníka Pobeţala a členmi – prof. Bučana, PhMr. 
Halašu, dr. Kováča, J. Barényiho, Š. Masaryka a Čerňan-
ského. V tomto istom roku riešil výbor rozšírenie chaty pod 
Inovcom o jedáleň, pretoţe priestor pôvodnej chaty pre 
rastúci záujem o turistiku bol nedostačujúci. Dňa 15. sep-
tembra 1940 bol Klub slovenských turistov a lyţiarov 
v Trenčíne organizátorom 2. ročníka celoštátnych pretekov 
vodákov na trase Nemšová – Trenčín, ktorý s prevahou vy-
hrali vodáci z Trenčína pred vodákmi z Bratislavy. 

Dňa 27. marca 1941 na valnom zhromaţdení za účasti 40 
členov bol zvolený nový výbor pod vedením nového pred-
sedu dr. Kováča, tajomníka Pobeţala a členov prof. Bučana, 
PhMr. J. Halašu, Š. Mártona, Ripka, Brtka, pplk. Širica, dr. 
Vavra a lesníka Aerlebacha. Valné zhromaţdenie zaviedlo 
funkciu čestného predsedu, do ktorej bol zvolený dr. J. 
Zaťko. V priebehu tohto roka sa začalo s rozšírením chaty 
pod Inovcom o jedáleň pre 60 osôb, ktorú odovzdali do 
uţívania 5. októbra 1941. Chata po rozšírení mala kapacitu 
35 postelí.  

Z rozpočtu mesta Trenčín na návrh Klubu slovenských 
turistov a lyţiarov v Trenčíne sa v roku 1942 začala stavať  
chata pod Ostrým vrchom, ktorá bola ukončená a odov-
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zdaná do uţívania v roku 1943. Bol to významný príspevok 
mestských orgánov Trenčína k rozvoju turistiky.  

Na valnom zhromaţdení Klubu slovenských turistov a ly-
ţiarov v Trenčíne dňa 23. mája 1943 bol zvolený do funkcie 
predsedu PhMr. Ján Halaša, vzhľadom k tomu, ţe dovtedy 
úradujúci predseda dr. Kováč bo, preloţený do Bratislavy. 
Zásluhou tajomníka klubu Štefana Mártona bola v roku 
1943 vydaná mapa okolia Trenčína v merítku 1:250000. 
V tomto roku sa začalo s prestavbou lodenice. 

Posledný spoločný výlet klubu pred zakázanými vstupmi 
do lesov a pred príchodom frontu sa uskutočnil 24. apríla 
1944. Chatu pod Inovcom obsadili nemecké jednotky a pri 
ústupe ju vypálili. No to nebola jediná škoda, ktorú spô-
sobili nemecké jednotky. Značne bola poškodená lodenica 
na Váhu so zariadením a loďami. 

Po oslobodení v roku 1945 vývoj v telovýchovnom hnutí 
sa v Čechách a na Slovensku prebiehal odlišne. Kým v Če-
chách sa začali rozvíjať jednotné masové organizácie pod-
porené Košickým vládnym programom dňa 5. apríla 1945, 
tak na Slovensku sa od tejto jednotnosti upustilo, keď Slo-
venská národná rada nariadením č. 51 z dňa 23. mája 1945 
neobnovila telovýchovné organizácie. Podľa uvedeného na-
riadenia bol uznaný Klub slovenských turistov a lyţiarov a 
Slovenské ústredie športovej rady. Prvým opatrením, ktoré 
prijal Slovenské ústredie športovej rady bolo nariadenie 
o rozpustení nemeckých, maďarských a fašistických klubov 
Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeţe. Nariadenie Sloven-
skej národnej rady o neobnovení telovýchovných organizá-
cií sa dôsledne nerešpektovalo, lebo uţ v lete 1945 obnovili 
svoju činnosť Trenčiansky telovýchovný spolok, Telový-
chovná jednota Sokol, vznikla skautská organizácia Junák.  

Dňa 13. júna 1945 obnovil svoju činnosť Klub sloven-
ských turistov a lyţiarov v Trenčíne a medzi svojimi prvými 
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úlohami si stanovil obnovenie chaty pod Inovcom. Na 
valnom zhromaţdení 12. februára 1946 zvolili za svojho 
predsedu PhMr. Jána Halašu, tajomníka Antona Širokého, 
podpredsedov Pobeţala, Macáška a Ing. Ročáka, poklad-
níka Brtka, zapisovateľa Štefana Masaryka a revízorov Ba-
rényiho a Reháka. Zároveň zvolili náčelníkov jednotlivých 
oddielov : za náčelníka turistov Štefana Mártona, lyţiarov 
Baligu, vodákov Ripku, fotoskupiny Michalca a kamera-
mana Farkaša. Matrikárom sa stal Linhart. Toto zloţenie 
členov výboru odobrilo aj valné zhromaţdenie 26. marca 
1947. Prvou úlohou novozvoleného výboru sa stalo obno-
venie Nemcami zničenej chaty pod Inovcom, ktorú vybu-
dovalo nákladom 1.350.000 Kčs. Značnú pomoc poskytlo 
veliteľstvo trenčianskej posádky. 

4) Turistika v Trenčíne v rokoch 1949 aţ 1959 
Začiatok tohto desaťročia bol charakterizovaný snahou 

po zjednotení telovýchovy v Československu.  Výsledkom 
týchto snáh bolo vyhlásenie Predsedníctva Ústredného 
akčného výboru Národného frontu z 31. marca 1948 
o zjednotenej telovýchove. Podľa tohto rozhodnutia sa stal 
Sokol jedinou telovýchovnou organizáciou a všetky ostatné 
zväzy, kluby, spolky a telovýchovné jednoty sa včlenia do 
Jednotnej telovýchovnej organizácie Sokol. Toto rozhod-
nutie vyvolalo rozpaky, pretoţe Sokol sa skompromitoval 
nielen v boji o povojnový charakter Československa, ale aj 
ako nositeľ burţoáznej ideológie. Klub slovenských turistov 
a lyţiarov odmietol vstup do tejto jednotnej telovýchovnej 
organizácie.  

Významnou spoločenskou udalosťou v ţivote Klubu slo-
venských turistov a lyţiarov bolo v dňoch 17. a 18. sep-
tembra 1949 slávnostné otvorenie turistickej chaty pod 
Inovcom, s obnovou ktorej sa začalo v roku 1947.  
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Národné zhromaţdenie 14. júla 1949 prijalo zákon o štát-
nej starostlivosti o telesnú výchovu a šport. Podľa tohto 
zákona poverilo československú obec sokolskú zjednotením 
všetkých telovýchovných, športových a turistických organi-
zácií. Súčasne rozhodol o zriadení Štátneho a Slovenského 
úradu pre telesnú výchovu a šport s príslušnými oddele-
niami pri radách národných výborov. Prijaté rozhodnutie 
o vytváraní závodných sokolských jednôt malo za následok 
likvidácie existujúcich telovýchovných jednôt ako boli TTS, 
Sokol a Junák. Dňa 25. septembra 1949 sa definitívne Klub 
slovenských turistov a lyţiarov v Trenčíne do Jednotnej 
telovýchovnej organizácie Sokol v Trenčíne a včlenený do 
Závodnej sokolskej jednoty Omnia (TOS). V činnosti tu-
ristických oddielov bývalého Klubu slovenských turistov 
a lyţiarov nastal chaos, pretoţe hospodárske oddelenie zos-
talo v Liptovskom Mikuláši a organizačné riadenie malo sí-
dlo v Bratislave. Všetky tieto komplikácie v riadení zaned-
bali starostlivosť o majetok turistov a postupne prešli chata 
pod Ostrým vrchom, chata pod Inovcom, lodenica a výcvi-
kové stredisko turistov v Drietomskej doline pod správu 
Závodnej sokolskej jednoty.  

Dňa 7. októbra 1949 oddiel turistiky pri Závodnej 
sokolskej jednote Omnia zvolil svoje vedenie, keď za 
predsedu zvolil Pobeţala, tajomníka Gašparíka a do funkcie 
čestného predsedu PhMr. Jána Halašu. Od roku 1950 sa 
zmenil názov Závodnej sokolskej jednoty Omnia na Zá-
vodnú sokolskú jednotu K.J. Vorošilova so 16 oddielmi, 
včítanie oddielu turistiky. Činnosť turistov v tomto období 
sa v tomto období orientovala na organizovanie spoločných 
výletov peších aj autokarových a na značkovanie turis-
tických chodníkov. 

V roku 1951 pri Závodnej sokolskej jednote Odevy bol 
zaloţený turistický oddiel so 16 členmi, ktorý viedol pred-
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seda Ján Hála. Pod jeho vedením turistický oddiel sa zapojil 
do získavania odznaku „Turista ČSR“ a odznaku „Mladý 
turista ČSR“, zúčastňoval sa všetkých turistických zrazov 
organizovaných v Československu, Slovensku i v kra-joch 
a spoznávali krásy Slovenska – Podbanské, Gaderskú doli-
nu, Nízke a Vysoké Tatry a podobne. K najaktívnejším 
členom okrem Jána Halu patrili Viedenský, Smrečanský, 
Knapp, Lihotský, Godál, Mihoková, Vojteková a Samá-
ková.  

Kritická analýza realizácie zákona o zjednotenej telový-
chove v roku 1952 potvrdila skutočnosť, ţe turistike sa ne-
venovala dostatočná pozornosť. Chýbal orgán, ktorý by túto 
činnosť usmerňoval. Klub slovenských turistov a lyţiarov 
zanikol a zariadenia, ktorý vybudoval prešli do iného vlast-
níctva. Túto realitu veľmi ťaţko znášali tí turisti, ktorí po 
druhej svetovej vojne sa svojou aktivitou podieľali na vybu-
dovaní novej chaty pod Inovcom a lodenice v Trenčíne pri 
Váhu.  

Východiskom na zlepšenie situácie v turistike uţ v roku 
1952 bol zánik názvu závodná sokolská jednota u telový-
chovných organizácií. V dôsledku toho Závodná sokolská 
jednota K.J. Vorošilova sa zmenila na Telovýchovnú jedno-
tu Spartak a za predsedu bol zvolený Artúr Matiašovič. 
Podobne aj Závodná sokolská jednota Odeva sa zmenila na 
telovýchovnú jednotu Iskra Odevné závody V. Širokého 
s predsedom Jánom Hálom a Závodná sokolská jednota 
Merina sa zmenila na Telovýchovnú jednotu Iskra Merina. 
Avšak najdôleţitejšou skutočnosťou bolo v tomto smere 
rozhodnutie zakladať pri telovýchovných jednotách odbory 
turistiky (pešia, cyklistická a vodná turistika) a podpora 
nových zaujímavých podujatí ako napríklad – od roku 1954 
organizované zrazy turistov na počesť Slovenského národ-
ného povstania, od roku 1956 organizovaná Medzinárodná 
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dunajská plavba, organizovanie akcie 100 jarných kilo-
metrov, organizovanie celoslovenských zrazov turistov. 
Významný činom v telovýchovnom hnutí v Trenčíne bola 
dňa 15. januára 1958 zlučovacia konferencia TJ Spartak 
Trenčín a TJ Iskra Merina, ktoré vytvorili novú TJ TTS 
(Telovýchovná jednota trenčianskych textilákov a strojárov) 
so 17 oddielmi a 2 odbormi. Za predsedu odboru turistiky 
zvolili Artúra Matiašoviča. Turistická činnosť v Trenčíne 
v tomto období zaznamenala renesanciu svojej činnosti, 
najmä aktivitou dvoch odborov turistiky TJ TTS a TJ Iskra 
Odevných závodov Viliama Širokého Jej kvalitu ovplyv-
ňovali bohaté skúsenosti funkcionárov a cvičiteľov. Toto 
podstatne vplývalo aj na rozvoj členskej základne. Väčšia 
časť členstva sa však sústredila v účasti na výlety a zájazdy 
do vzdialenejších miest (Tatry, Dobšinská priehrada, Kra-
kow, Oswienčim). 

5) Turistika v Trenčíne v rokoch 1960 aţ 1982 
Na prelome šesťdesiatych rokov pôsobili v Trenčíne tri 

telovýchovné jednoty – TTS Trenčín, Odeva Trenčín 
a Odborné učilište Stavbár Trenčín. Odbory turistiky boli 
len v dvoch telovýchovných jednotách – TJ TTS s pred-
sedom Františkom Bryndzom a TJ Odeva s predsedom 
Jánom Hálom. Uţ koncom päťdesiatych rokov sa vyvinula 
nezdravá rivalita medzi futbalovými oddielmi TJ TTS a TJ 
Odevy, čo nepriaznivo pôsobilo na vzájomné vzťahy ľudí 
v spoločenskom spoluţití. Na podnet orgánov sa 14. júla 
1960 uskutočnila mimoriadna konferencia, na ktorej došlo 
k zlúčeniu spomínaných telovýchovných jednôt a vznikla 
TJ Jednota Trenčín. V čase zlúčenia mala TJ TTS Trenčín 
3.200 členov, dva odbory (turistika a ZTV) a 16 oddielov. 
Do jej pôsobnosti patrili i závody TOS, Merina, Konštrukta 
a Keramoprojekt. Odbor turistiky mal 196 členov. TJ Odeva 
mala v tom čase 960 členov, dva odbory (turistika a ZTV) 
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a ďalších 10 oddielov. Odbor turistiky mal 92 členov. 
Zlúčením spomínaných telovýchovných jednôt vznikla 
organizácia s dvomi odbormi, 17 oddielmi, v ktorých bolo 
4.160 členov. Odbor turistiky mal po zlúčení 288 členov.  
Vytvorený odbor turistiky pracoval v zloţení – predseda 
František Bryndza (do roku 1963), členovia Pavlík, Kadlec, 
Štefl, Kučeravý Mihoková. V jednotlivých trenčianskych 
závodoch pôsobili títo aktivisti : 
- v Odeve – Viedenský, Kučeravý a Mihoková, 
- v Konštrukte – Ing. Haas a Pavlík, 
- v Merine – František Bryndza a Pavlíková, 
- v Povaţských elektrárňach – Marčaník, 
- v TOS – Plško,  
- v AOZ – Regas a Kadlec 
- na Pošte – Adamcová 

Na vedení turistickej činnosti boli štyria vedúci a osem 
cvičiteľov. Prácu s mládeţou rozvíjali Regas a Štefl.  

Obsah turistickej činnosti v tomto desaťročí bol ovplyv-
ňovaný novými úspešnými formami činnosti a akciami. 
Tešili sa pozornosti najmä poriadané zrazy turistov s 
okresnou, krajskou aţ celoštátnou účasťou. Zaujímavé boli 
orientačné preteky dvojčlenných a neskôr trojčlenných 
hliadok, zimné a letné prechody roklinami Slovenského ra-
ja, Malej a Veľkej Fatry, Slovenským Rudohorím, Javor-
níkmi a zájazdy za poznávaním Vysokých Tatier.  

V priebehu desaťročia sa menil aj funkcionársky aktív. 
V rokoch 1964 aţ 1965 pôsobil ako predseda odboru 
turistiky Ondrej Kadlec. V rokoch 1965 aţ 1967 pôsobil 
ako predseda odboru turistiky Marčaník. V rokoch 1968 aţ 
1970 pôsobil ako predseda odboru turistiky Vladimír Ţák. 

Od roku 1972 sa trenčianski turistiky zapájali do podujatí 
nielen miestneho a okresného, ale i celoslovenského zahra-
ničného charakteru. A tak sme ich mohli vidieť na zrazoch 
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turistov v Luţických horách a Dečínskych skalách, v ru-
munskom pohorí Fagaraš, v Českom Krumlove.  

Od roku 1974 sa začala v Trenčíne tradícia organi-
zovaných diaľkových pochodov, uskutočňovaných v pos-
lednú májovú nedeľu. Od tohto roku sa datuje prvý ročník 
podujatia „Vojenská päťdesiatka“  na počesť oslobodenia 
mesta Trenčín, ktoré sa uskutočňuje do dnešných dní. Po-
dujatie v priebehu rokov naberalo na zvyšovaní účasti tu-
ristov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Moravy a vý-
chodnej časti Nemecka. Hlavnú úlohu pri organizovaní 
zohral obetavý cvičiteľ pešej turistiky MUDr. Ladislav 
Bundala. V roku 1974 začína drobné štiepenie odboru 
turistiky pri Telovýchovnej jednote, keď turisti z Leteckých 
opravovní zakladajú vlastný odbor turistiky a turisti z Det-
ského mestečka zakladajú vlastný odbor turistiky.  

Po členskej schôdzi 28. novembra 1975 odbor turistiky 
pri Telovýchovnej jednote pracoval v zloţení – predseda 
Vladimír Ţák, členovia Marta Trebatická, MUDr. Ladislav 
Bundala, Krajčík, Mikuš, Ondrej Kadlec, Marčaník, Karol 
Smrţík, Smrţíková, Gluchová, Ing. Jánošík a Mikušať. 
Fukčné obdobie výboru trvalo do záveru roku 1980. 
V tomto období sa odbor turistiky delí k deleniu turistiky 
podľa závodov.  

V roku 1976 sa z odboru turistiky Jednoty Trenčín od-
deľuje skupina členov z Keramoprojektu a od 1. januára 
1976 vytvárajú samostatný odbor turistiky. Odboru turistiky 
Jednoty Trenčín bol v tomto roku udelený titul „Vzorný 
odbor 2. stupňa“. V mesiac august 1976 vzrušila občiansku 
a turistickú verejnosť tragická udalosť, keď dve členky 
odboru turistiky – Tatiana Gangúrová a Viera Kukulská 
zomreli násilnou smrťou. Na ich počesť začal odbor turis-
tiky Jednoty Trenčín poriadať v nasledujúcom roku turis-
tický memoriál.  
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V roku 1978 bol odboru turistiky Telovýchovnej jednoty 
Trenčín udelený titul „Vzorný odbor 1. stupňa“. 

V závere roka 1980 na výročnej členskej schôdzi došlo 
k zmene predsedu, keď bol zvolený J. Cabala.  

V roku 1981 sa oddeľuje od Telovýchovnej jednoty Jed-
nota Trenčín novo vzniknutá Telovýchovná jednota Odeva 
a do tejto odchádzajú aj turisti a zakladajú pri nej vlastný 
odbor turistiky. 

V novembri 1982 na výročnej členskej schôdzi prišla 
zmena vo funkcii predsedu, keď do tejto funkcie bol 
zvolený plk. E. Kusenda. V závere tohto roka vzniká odbor 
turistiky pri Telovýchovnej jednote Základná škola Trenčín, 
Saratovská ul. zloţená preváţne z detí tejto školy. 

6) Turistika v Trenčíne v rokoch 1983 aţ 1989 
Začiatok roka 1983 sa niesol v znamení váţnej pripra-

vovanej organizačnej zmeny po odchode Odevy z Telo-
výchovnej jednoty Jednota, ktorá sa uskutočnila na výročnej 
členskej schôdzi Telovýchovnej jednoty Jednota Trenčín 
26. februára 1983, keď zúčastnení členovia schválili zmenu 
názvu telovýchovnej jednoty, vrátením sa k pôvodnému 
názvu Telovýchovná jednota TTS. Činnosť jednotlivých 
oddielov odboru turistiky vyvíjala činnosť podľa plánu. Peši 
turisti v mesiaci august uskutočnili prechod tromi pohoriami 
v Bulharsku (Rodopy, Rila a Vichren). Vodní turisti pre 
nízky prietok vody riekami časť svojich podujatí neus-
kutočnili.  

Začiatkom roka 1984 odboru turistiky Telovýchovnej 
jednoty TTS bol udelený titul „Vzorný odbor turistiky         
1. stupňa s bronzovou plaketou“ a v závere roka diplom „Za 
vynikajúcu prácu na úseku masového rozvoja turistiky“. 
V tomto roku vznikol odbor turistiky pri Telovýchovnej 
jednote Štart Svojpomoc. Na výročnej členskej schôdzi 
v decembri 1984 členovia si zvolili nový výbor pod ve-
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dením Ladislava Nejezchleba. Vedúcim oddielu lyţiarov 
sa stal Ing. Kudla, vedúcim oddielu vodákov Ing. Vlasák 
a vedúcim oddielu cyklistov Štefan Mikušať.  

Roky 1985 aţ 1986 boli bohaté na mnoţstvo vrcholových 
podujatí, keď v zimnom období sa turisti zúčastnili na 19. 
ročníku spartakiádneho zrazu SNP na Kysuciach, 20. roč-
níka zimného zrazu SNP na Čergove a zimné prechody 
roklinami Slovenského raja, Veľkou Fatrou a Roháčmi. 
V závere roka 1985 bola ocenená dlhoročná práca MUDr. 
Ladislava Bundalu v turistike titulom „Vzorný cvičiteľ“, 
zlatým odznakom VHT a zlatým odznakom turistiky. Dňa 
1. januára 1986 vznikol odbor turistiky pri Telovýchovnej 
jednote Červená hviezda.  

V roku 1987 vznikli v Trenčíne dva odbory turistiky a to 
pri Telovýchovnej jednote CEVA a Telovýchovnej jednote 
Okresného domu pionierov a mládeţe. Na výročnej členskej 
schôdzi 19. decembra 1987 bol zvolený nový výbor pod 
vedením staronového predsedu Ladislava  Nejezchleba. 

V roku 1988 bol zaloţený odbor turistiky pri Telo-
ýchovnej jednote Mladosť Gymnázium, v ktorom bola or-
ganizovaná mládeţ nad 15 rokov.  

Dňa 16. apríla 1989 bol obnovený pochod „Vojenská 
päťdesiatka“ jeho 13. ročníkom, keď uplynulé dva roky sa 
neuskutočnili pre zrušenie vojenského útvaru, ktorý bol 
jeho hlavným organizátorom. Okrem drobných menších 
podujatí, na ktorých sa trenčianski turisti zúčastnili, boli 
i náročné, v ktorých sa plnili poţiadavky výkonnostnej tu-
ristiky ako napr. na zraze českých turistov v Orlických 
horách a Vranovskej priehrade, medzinárodnom cyklozraze 
v Anglicku, mototuristike do Rumunska, splave rieky Spré-
vy v Nemecku, cyklozraze v Maďarsku a ďalšie podujatia. 
Odboru turistiky Telovýchovnej jednoty TTS bol udelený 
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diplom „Najlepší odbor turistiky“ za dosiahnuté výsledky 
v masovom rozvoji telovýchovy v roku 1988.  
Voľne spracované podľa publikácie Ladislava Nejezchleba : 

„Storočnica trenčianskej turistiky 1890 - 1990“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hudobný skladateľ Anton Selecký 
 
Je 2. jún 1958, keď profesor hudby, skladateľ a trenčiansky 

regenschori Anton Selecký berie do rúk pero a sadá za klavír. 
Onedlho je hotová skladba s názvom „K trenčianskej Panne 
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Márii“. Práve v tomto roku uzatvára svoje dlhodobé, radostné 
a strasti plné učinkovanie v Trenčíne.  

Narodil sa 2. júna 1909 v Novom Meste nad Váhom. 
V roku 1934 ukončil Hudobnú a dramatickú akadémiu v Bra-
tislave organovým koncertom v kostole U milosrdných bratov. 
Od roku 1937 učinkoval v Trenčíne, kde viedol cirkevný zbor, 
usporadúval figurálne sväté omše a venoval sa vlastnej tvorbe. 
Okrem cirkevných skladieb skladal aj svetské diela, z ktorých 
najznámejšia je opereta „Čarovný ker“ a komponoval národné 
piesne. V roku 1947 sa vzal za manţelku  Evu Rečkovú.  

Po roku 1948 sa stal terčom zlovôle komunistických úra-
dov. V roku 1958 teda odchádza do Bratislavy a o päť rokov 
na to celá jeho sedemčlenná rodina. V Bratislave učinkoval 
ako zborista v Slovenskej filharmónii a najmä ako regenschori 
Dómu sv. Martina. Tu, najmä od roku 1968 usporadúval so  
synmi Pavlom, dirigentom Slovenského národného divadla 
a Petrom ako organistom pravidelné figurálne sväté omše naj-
známejších klasikov. Aj tu však mal problémy s úradmi, 
najmä s vtedajším ministerstvom kultúry, pretoţe v Dóme sv. 
Martina učinkovali mnohí odváţni umelci z divadla a filhar-
mónie. Chrámová hudba bola tŕňom v oku komunistickej 
moci. Po zákaze koncertu pred Veľkou nocou v roku 1985 
dostal Anton Selecký infarkt a 15. mája 1985 zomrel.  

Modlitba, ktorú zhudobnil sa dodnes nachádza na tabuli 
farského kostola Narodenia Panny Márie v Trenčíne. Svojou 
tvorbou a činnosťou zanechal Anton Selecký odkaz , ktorý 
stojí za pozornosť, za zmienku, ako aj za pamäť všetkých tým, 
ktorým záleţí na zachovaní našej kultúrnej a duchovnej 
tradície. 

Trenčianske noviny 25.05.2009 
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Spustnutý kaštieľ v Záblatí 
 
Na okraji Trenčína, ale aj na okraji záujmu sa pred časom 

ocitol neskoro renesančný kaštieľ v Záblatí, pochádzajúci zo 
17 storočia. Kaštieľ bol pôvodne postavený ako vodná pev-
nosť. V 18. storočí bol upravený do barokového slohu a za-
čiatkom 19. storočia okolo neho zaloţili anglický park. Neskôr 
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k nemu patril majer s obcou  Veľké Záblatie. Ţiaľ, väčšina 
inventára  bola po skončení druhej svetovej vojny rozkradnutá.  

V rokoch 1948 aţ 1997 vlastnilo objekt Stredné odborné 
učilište poľnohospodárske. Spočiatku sa v nej i vyučovalo, 
neskôr tam bol umiestnený internát. Od osemdesiatich rokov 
objekt spustol zrušením učilišťa a výrazne ju nahlodal zub 
času.  

Kaštieľ čiastočne prinavrátila do povedomia spoločnosti 
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, keď z vlastných 
prostriedkov obnovila historické dvere a štukové prvky na ste-
nách. Okrem toho bola čiastočne zrekonštruovaná priľahlá 
kaplnka.  

Objekt má uţ tri roky nového vlastníka. Urbárske  spolo-
čenstvo a lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Tren-
čín – Záblatie predalo kaštieľ spoločenstvo Asset Euro Job s r. 
o. na základe kúpnej zmluvy zo dňa 13. februára 2006. 

Trenčan 12.05.2009 
Pomocná evidencia 382/1/09 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dalajlama na Slovensku 
 
Nositeľ Nobelovej ceny Jeho svätosť 14. dalajláma zavítal 

na Slovensko po deviatich rokoch 
v utorok 8. septembra 2009. Na 
Slovensko priletel 74 -ročný 
dalajláma súkromným lietadlom 
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cez Mníchov z Taiwanu. Prišiel na pozvanie Nadácie Jána 
Langoša, ktorej ocenenie za boj za demokraciu a ľudské práva 
si dňa 9. septembra 2009 prevzal. 

Po svojom prílete poskytol televízii TA 3 rozhovor, v 
ktorom vyjadril svoju prvoradú snahu o budovanie 
harmonickej spoločnosti. To sa týka aj jeho vzťahov s Čínou, 
ktorá okupuje uţ desiatky rokov Tibet. „Potrebujeme 
zmysluplnú autonómiu,“ povedal v rozhovore. „Aj medzi 
Číňanmi sú ľudia, ktorí majú pre naše snahy pochopenie,“ 
dodal s tým, ţe vidí rozdiel medzi čínskymi intelektuálmi a 
predstaviteľmi čínskych komunistov. 

Dňa 9. septembra 2009  dalajláma prevzal ocenenie boj za 
demokraciu a ľudské práva  spolu so slovenským disidentom 
Fedorom Gálom. Okrem toho počas svojej trojdňovej 
návštevy si hosť pozrel pri-
pravovanú výstavu o Hima-
lájach a Tibete v bratislav-
skej Starej trţnici a prijal ho      
aj primátor mesta Ing. An-
drej Ďurkovský. Následne 
sa zišiel s predsedami opo-
zičných politických strán 
Kresťansko-demokratického 
hnutia Ing. Pavlom Hrušovským, Slovenskej demokratickej 
a kresťanskej únie – Demokratická strana Ing. Mikulášom 
Dzurindom, Strany maďarskej koalície Ing. Pavlom Čákym 
a predsedom nedávno vzniknutej strany Most – Híd Bélom 
Bugárom. V poobedňajších hodinách prednášal v Športovej 
hale na Pasienkoch. 

Vlastné poznámky 
 

 
  

dalajlama po prílete na Slovensko 
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Radovan Jambor – BirgLife Slovensko 
 
Medzi environmentálne mimovládne organizácie a občian-

ske zdruţenia pôsobiace na území Trenčína patrí aj pobočka 
Slovenskej ornitologickej spoločnosti - BirdLife Slovensko. 
Vznikla v roku 2000, ešte ako pobočka Spoločnosti pre 
ochranu vtáctva na Slovensku a jej členovia sa po celý čas 
aktívne venovali najmä ochrane a výskumu ornitologicky 
hodnotných lokalít trenčianskeho regiónu, sledovaniu miest-
nych populácií ohrozených druhov, ich ochrane, mapovaniu 
vtáctva, fotografovaniu a „vtáčej“ turistike.  
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SOS - BirdLife Slovensko vznikla v roku 2006 zlúčením 
Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku a Slovenskej 
ornitologickej spoločnosti. V súčasnosti má spoločnosť takmer 
1000 členov a viacero pobočiek po celom Slovensku. Pri 
ochrane a monitoringu vtáctva spolupracuje aj s inými kraji-
nami a je plnohodnotným partnerom medzinárodných orga-
nizácií BirdLife International, Euring a Association of Euro-
paen Rarities Comittees. Hlavnou náplňou jej činnosti je 
praktická ochrana vtáctva, monitoring populácií ohrozených 
druhov a významných území, propagácia ich ochrany a 
ekovýchovné aktivity. Vydáva odborný časopis Tichodroma 
a vedecko-populárny časopis Vtáky, ktorý vychádzal do roku 
2006 pod názvom Vtáčie správy.  

Trenčianska pobočka SOS - BirdLife Slovensko zdruţuje 
miestnych ornitológov a ochrancov vtáctva pôsobiacich na 
území uţ od roku 1990. Niektorí jej starší členovia sa venujú 
tejto oblasti aj oveľa dlhšie. Počiatky ornitológie a ochrany 
vtáctva na území Trenčína siahajú niekde aţ do 50 – tych a 60 
– tych rokov minulého storočia, kedy prvé práce z územia 
publikoval Juraj Varga a s odchytmi a krúţkovaním vtáctva 
začínal Jaromír Polanský.   

Od roku 2000 zrealizovala trenčianska pobočka niekoľko 
projektov zameraných na ochranu a výskum vtáctva. V rámci 
nich sa vykonával manaţment cenných lokalít, podpora 
hniezdnych príleţitostí vybraných vtáčích druhov, monito-
ring území, konali sa exkurzie, ukáţky odchytov vtáctva 
a ochranárske tábory pre verejnosť a prednášky na školách. 
Cieľom týchto aktivít bolo zlepšenie environmentálneho pove-
domia miestneho obyvateľstva a poskytnúť pomoc ohrozeným 
druhom a ich biotopom.  

Keďţe ornitologické údaje sú vyuţiteľné aj pre posúdenie 
vplyvu ľudských činností na ţivotné prostredie, výsledky 
priebeţného monitoringu vtáctva Trenčína a okolia, a najmä 
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tých najcennejších lokalít, boli zahrnuté do pripomienok 
k viacerým tunajším plánovaným stavbám a aktivitám. Čle-
nom pobočky sa podarilo usmerniť tieţ mnohé negatívne 
vplyvy ohrozujúce hniezdne biotopy vtáctva. Včasným zása-
hom a adekvátnou intervenciou sa podarilo napríklad regu-
lovať ťaţbu štrku v navrhovanom Chránenom vtáčom území 
Dubnické štrkovisko a zachrániť tak hniezdnu kolóniu rybára 
riečneho pred zničením. Podobne, len vďaka zásahu, aj keď 
v hodine dvanástej, sa podarilo v lokalite Trenčiansky luh us-
merniť odstraňovanie drevín po veternej kalamite. Tým sa za-
choval pralesovitý ráz aspoň v zbytku porastu luţného lesa.  
V spolupráci s Mestom boli na tejto lokalite inštalované in-
formačné tabule. Členovia pobočky zasahovali a pomáhali 
v nespočetných prípadoch pri zachraňovaní zranených jedin-
cov a vypadnutých mláďat vtákov. V spolupráci s rehabili-
tačnou stanicou ţivočíchov pri Chránenej krajinnej oblasti 
Stráţovské vrchy sa podarilo takto mnohé doloţiť naspäť do 
hniezd, prípadne zrehabilitovať a vrátiť späť do prírody. 
Vďaka pravidelným praktickým aktivitám sa podarilo obnoviť 
hniezdnu populáciu rybára riečneho na Strednom Povaţí. 
Vďaka údrţbe sprašových stien v nive Váhu mali kaţdoročne 
kde hniezdiť brehule a rybáriky. Desiatky vyvesených vtáčích 
búdok a umelých hniezdnych podloţiek poskytli ročne príle-
ţitosť pre vyvedenie stoviek mláďat mnohých vtáčích druhov.  

V týchto aktivitách chce trenčianska pobočka SOS - 
BirdLife Slovensko pokračovať aj v budúcnosti. V súvislosti 
s postupujúcou urbanizáciou okolia mesta však bude nutné ve-
novať oveľa väčšiu pozornosť práve pripomienkovaniu pláno-
vaných investičných aktivít. Mnohé z nich totiţto postupne 
ukrajujú z trenčianskej prírody a bez odborného prístupu prak-
ticky nie je moţné takéto zásahy usmerniť. Je smutné, ţe sú-
časná doba núti ornitológiu a ochranu vtáctva, v minulosti čis-
to praktické činnosti, meniť na „úradnícku“ prácu.  
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Radovan Jambor 26.08.2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesto Trenčín miestom činnosti archeológov 

Mesto Trenčín a jeho najbliţšie okolie sa stalo pre ar-
cheológov miestom, kde sa vykonávajú archeologické  pries-
kumy a ich výsledky postupne vykrývajú biele miesta na mape 
nášho poznania. Významné archeologické objavy z miest 
určených pre výstavbu obchodného domu Tesco  a Laugaríciu, 
ako tieţ v centre mesta pri výstavbe podzemných garáţí pred 
Domom armády či hroby pod farským kostolom v Trenčíne 
pri rekonštrukcii Mariánskeho námestia. Najzáhadnejším 
priestorom pre archeológov však stále zostáva Trenčiansky 
hrad. Preto nikoho neprekvapila správa, ţe archeológovia našli 
počas prieskumu bývalých kasární na Trenčianskom hrade 
nálezy z prelomu letopočtu asi dva metre pod úrovňou terénu. 
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Nachádzala sa tam keramika, črepiny, mlynské kamene, 
drobné bronzové predmety, ako sponky a prívesky. Ţiaľ hrob 
Matúša Čáka sa ešte nenašiel. No uvidíme, snáď neskôr. „Ná-
lezy z Trenčianskeho hradu sa datujú do neskorej doby la-
ténskej, okolo 50 rokov pred naším letopočtom aţ do prelomu 
letopočtu,“ komentoval nálezy Jaroslav Somr z Trenčian-
skeho múzea. Trenčianske múzeum podľa jeho slov získalo 
ďalšie poznatky o tom, čo sa na kopci nad Trenčínom 
nachádzalo ešte pred vybudovaním Trenčianskeho hradu. Ja-
roslav Somr tvrdí, ţe na strmom svahu nad riekou Váh bolo 
hradisko s príbytkami ľudí, čo potvrdzuje prepálená mazanina 
a obhorené drevo. Či boli obydlia chránené aj valmi, sa podľa 
neho uţ zistiť nedá. Počas stáročí hrad prešiel rôznymi 
terénnymi úpravami. Vtedajších obyvateľov stredného Pova-
ţia neodradil od bývania na kopci strmý svah, ani skutočnosť, 
ţe na hradnom kopci nebola voda. Jaroslav Somr hovorí, ţe aj 
tak nejde o veľké prekvapenie. Uţ počas desaťročného archeo-
logického prieskumu na prelome 70. a 80. rokov minulého 
storočia na hrade našli aj staršie podobné nálezy zo staršej 
bronzovej doby. Počas prieskumu územia o rozlohe asi 20x5 
metrov našli aj jeden hrob. Patril asi päť - aţ šesťročnému 
dieťaťu. „Malo pri sebe milodary, ţelezný noţík, kostený 
prívesok. Vyzerá to tak, ţe hrob pochádzal asi z 9. storočia,“ 
uviedol Somr. 

História Trenčianskeho hradu sa datuje pribliţne od 11. sto-
ročia. Prvou kamennou stavbou bola rotunda. Podľa Somra ju 
postavili asi v 10. storočí. Ostali z nej len základy, ktoré 
Trenčianske múzeum prezentuje výsledky prieskumu v prís-
tavbe Barborinho paláca na hornom hrade. Súčasný archeo-
logický prieskum Trenčianskeho hradu sa sústredil na bývalé 
kasárne, umiestnené v dolnom hrade, pretoţe Trenčiansky sa-
mosprávny kraj sa rozhodol tieto kasárne zrekonštruovať, 
vzhľadom na to, ţe zvetralé múry kasární zo začiatku 15. sto-
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ročia ohrozovali návštevníkov hradu. Na tento rok bolo na 
prieskum vyčlenených jeden milión eur. V rámci investície sa 
plánuje odvodniť celý hrad. Zráţková voda na hrade spôso-
buje najväčšie problémy, ktorými sú vlhnutie a padanie 
múrov.  

www.sme.sk 30.07.2009  
 

 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

PhDr. Janka Karlíková – Námestie SNP 
 

Histórie pomenovania námestia 
Dnešné námestie SNP získalo charakteristickú podobu aţ 

koncom 19. a začiatkom 20. storočia. V stredoveku sa táto 
severná časť predmestia za Hornou bránou nazývala Za hrad-
bami a po zaloţení parku ako Parkgasse (Parková ulica). 
Medzi rokmi 1899 aţ 1919 mala ulica pomenovanie Liget 
utca (Hájová ulica) a po vzniku Československej republiky jej 
zostal názov Pri lesíku. Neskôr do roku 1945 nieslo námestie 
meno rímskeho cisára Marca Aurélia.  

Návrh na premenovanie po druhej svetovej vojne po M. R. 
Štefánikovi neprešiel. Naopak, v roku 1947 bol schválený 
politicky motivovaný názov po komunistickej funkcionárke na 
Námestie Márie Turkovej. Od roku 1962 zmenilo námestie 
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názov na Námestie Ľudových milícií, ktoré trvalo do roku 
1992. Od tohto času nesie námestie názov Námestie SNP. 

Urbanizácia predmestia 
Táto časť predmestia pred Hornou bránou bola zaujímavá 

iba ojedinelými budovami - mýtnicou, jatkou, ľadárňou, 
krčmou a brodom cez divočiaci Váh, ktorý práve v týchto 
miestach často menil koryto, keď raz tiekol tesne popod 
hradnú skalu, inokedy zas zostalo po ňom len slepé rameno. 
Ešte pred poslednou veľkou povodňou v roku 1813 rozvetvené 
ramená Váhu pripomínali chápadlá veľkej chobotnice, ktoré 
zasahovali do celého priestoru podhradia a dnešného parku. 
Park bol zaloţený v roku 1863. O desať rokov na to zbúrali 
časť Hornej brány a uvoľnil sa vstup do mesta. Aţ po 
dokončení ďalšej etapy Povaţskej ţeleznice v roku 1883 sa 
začala dotvárať celková urbanistická zástavba severného 
predmestia. V roku 1887 sa dobudoval rozsiahly komplex 
kasární arciknieţaťa Fridricha. 

 
Zástavba predmestia 
Oproti parku, na mieste, kde sa rozprestierali lúky 

a pasienky, dal postaviť trenčiansky staviteľ Ján Dieter 
z ušetreného stavebného materiálu vojenských budov v roku 
1888 tri viacposchodové domy. Tak sa vytvorila nová cesta, 
neskôr ulica, idúca cez ţelezničné priecestia na Hornú Sihoť. 
Známe sú kolorované pohľadnice Dieterových domov, ako ich 
dnes Trenčania volajú s dreveným mostom ponad Kubranský 
potok, ktorý po úpravách v rokoch 1906 aţ 1912 preloţili za 
ţelezničnú trať do Váhu s vyústením povyše ţelezničného 
mosta. Staré koryto Kubranského potoka bolo zahádzané 
zeminou a zarovnané s okolitým terénom. Súčasne sa zmenilo 
i bezprostredné okolie a usporiadanie dnešného námestia, keď 
asanáciou starého prízemného zájazdové hostinca K červenej 
hviezde získal barón Armin Popper  v roku 1901 miesto pre 
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výstavbu hotela Alţbeta (Erszébet szálló), dnešného hotela 
Tatra. Oproti hotela Alţbeta na začiatku dnešnej Palackého 
ulice okolo roka 1896 nadstavili a rozšírili pôvodný dom dr. 
Frankla a upravili záhradu s altánkom.  

V roku 1931 v priestore parku, kde predtým boli tenisové 
kurty vybudovali  budovu Finančného riaditeľstva, v ktorej 
po druhej svetovej vojne mal sídlo Okresný národný výbor. 
Po vybudovaní novej budovy pre Okresný národný výbor 
v lokalite Sládkovičovej ulice a Hviezdoslavovej ulice v roku 
1977 sa tento objekt uvoľnil, do ktorého sa presťahovala 
Základná umelecká škola a Verejná kniţnica Michala Re-
šetku a sídlia tam dodnes. V roku 1938, vedľa uţ spomínanej 
budovy bolo odhalené monumentálne súsošie generála M. R . 
Štefánika od sochára Pospíšila.  

Keď sa začala v 30 - tych rokoch 20. storočia zástavba 
v lokalite Hornej Sihote a začala narastať intenzita automo-
bilovej dopravy, tak tieto zmeny podmienili úpravy doprav-
ných pomerov v tejto lokalite. Tento priestor sa stal najdôle-
ţitejšou kriţovatkou v Trenčíne. V roku 1941 bol otvorený 
podjazd na Hornú Sihoť a námestí vznikol kruhový objazd 
s parkovou úpravou v strede. Toto dopravné riešenie bolo 
odstránené v roku 1982, kedy asanáciou objektov na Hasičskej 
ulici sa vytvoril široký koridor pre štvorprúdovú dopravu 
a umoţnilo zrýchlenie priechodu vozidiel  mestom. 

Trenčan 19.09.2009 
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PhDr. Janka Karlíková – Štefánikova ul. v Trenčíne 
 
Štefánikova ul. v Trenčíne sa začína pri reprezentatívnom 

hoteli Tatra a končí na kriţovatke sídliska Pred polom za 
nákupným strediskom Billa. Je najdlhšou ulicou v Trenčíne. 
Aj v minulosti viedla v tejto trase krajinská hradská (ešte 
v roku 1868 Krajinská ulica – Orság utca) popod hradnú 
skalu pozdĺţ novozaloţeného a udrţiavaného parku v línii 
opusteného koryta Váhu ďalej smerom na Ţilinu, Táto ko-
munikácia budovaná z kameňa hradných zrúcanín a povr-
chovo upravená v roku 1835, vytvorila hlavnú kompozičnú os, 
okolo ktorej sa začalo stavať po výstavbe ţeleznice, ale hlavne 
na začiatku 20. storočia. Vznikla tak najpriemyselnejšia, 
východná časť mesta s významnými podnikmi, ako Prvá tren-
čianska borovičková a likérová továreň, Thiberghien – Meri-
na, Titanit – továreň na výbušniny a Valcový mlyn. Nové 
pomenovanie dostala ulica po arciknieţaťovi Fridrichovi – 
Frigyes föherceg aţ po dostavbe kasární v roku 1887. Za rok 
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a pol vyrástlo podľa projektu staviteľa Šalamúna Grüna zo 
Ţiliny dvanásť vojenských budov pre sídlo 71. pešieho pluku. 
V roku 1935 dostala ulica meno Štefánikova cesta. V päť-
desiatich rokoch bola ulica premenovaná na Ulicu Sloven-
ského národného povstania a v roku 1991 jej vrátili pôvodný 
názov Ulica Milana Rastislava Štefánika a po ňom pome-
novali aj blízky park.  

Rozsiahly priestor podhradia bol v minulosti pravidelne 
zalievaný rozvodnenými ramenami Váhu. Na pamiatku veľkej 
povodne v roku 1662, pri ktorej akoby zázrakom sa zachránili 
dvaja pltníci, umiestnili do výklenku skaly hneď pri ceste 
pamätný kríţ s nápisom. Neďaleko neho vytesali do do hrad-
nej skaly reliéf Víťaznej Hungárie na počesť padlých vojakov 
15. honvédskeho regimentu. Promaďarský motív nahradil 
o šesť rokov neskôr mohutný reliéf Jána Jiskru z Brandýsa, 
výjav z Jiráskovho Bratstva. I dnes sa nájdu nielen turisti, ale 
i nevzdelaní domáci občania, ktorí si ho zamieňajú za pamätný 
rímsky nápis. Táto jedinečná pamiatku z roku 179 n.l. je 
viditeľná jedine z hotela Tatra. Popperov hotel otvorený v čase 
plesovej sezóny v roku 1902 na mieste zájazdového hostinca 
K červenej hviezde je i dnes zaujímavou dominantou mesta. 
Za ním, na mieste , kde dnes stojí Múzeum kolies, mala sídlo 
Autoopravovňa trenčianskeho podnikateľa Víteka a určitý čas 
veľa neho pracoval vo svojom ateliéru fotograf F. Krajíček. 
Z pôvodných budov pravostrannej zástavby zostalo len zopár, 
ako napríklad prízemná budova Prvej borovičkovej továrne. 
Dodnes stoja domy pre dôstojníkov armády, Bluerova vila, 
mestská zástavba pri kriţujúcej Kukučínovej ulici, ale i známe 
krčmy U Furku či Schultzov hostinec, kedysi známy ako 
kantína pre vojakov. Ţemberov dom, prakticky na konci Šte-
fánikovej ulice preţil všetky reţimy a poskytuje svoje pries-
tory dodnes.  
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Ľavostranná zástavba secesných budov vedľa parku padla 
za obeť necitlivej rekonštrukcii Štefánikovej ulice v osem-
desiatich a deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Ako ma-
ják v moru zostala stáť osamotene stojaca vila starostu Rei-
hela. Ďalej zostala Herbária, továreň na likéry, uhličité nápoje 
a veľkoobchod s vínom, bývalý majer, oproti cez cestu cholera 
špitál pozostávajúci z 31 prízemných barákov, vybudovaných 
za kasárni po roku 1914, kedy nemocnica nestačila prijímať 
ranených. Dnes na Štefánikovej ulici je moderný obchodno-
zábavný dom MAX, predajne automobilov, moderne 
zrekonštruované penzióny, sídlo významných štátnych 
inštitúcií ako Okresný úrad práce a rodiny, Krajský úrad práce 
a rodiny, Obvodný úrad ţivotného prostredia, Krajský úrad 
dopravy, Krajský úrad Hasičského a záchranného zboru.  

Trenčan č. 10/2009  
Pomocná evidencia 874/1/09 

Sté výročie kostola Notre Dame v Trenčíne 
 

Z dostupných 
materiálov projekt 
pôvodného kostola Notre 
Dame v Trenčíne je z roku 
1908. Posviacka kostola 
zasvä-teného titulu 
Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie bola dňa 23. 
októbra 1909. Zname-ná 
to, ţe výstavba kostola 
trvala len jeden rok. 
Trenčania tým preukázali 
veľký elán pri jeho výs-
tavbe. Bol dokončený za 
pôsobenia farára a titulár-
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neho opáta Rudolfa Misza.  
V kostole sa nachádza obraz Sedembolestnej Panny Márie 

v bočnej ka-plnke od F. Schumachera z roku 1909. Nástenné 
maľby a kríţová cesta sú dielom slovenského ma-liara Petra J. 
Kerna z roku  1924.  

História kostola je ne-odmysliteľne spojená s Kongregáciou 
školských sestier de Notre Dame, ktorá v roku 1919 prevzala 
po sestrách Vin-centkách kláštor s kaplnkou, dievčenskú 
základnú školu a meštiansku školu.  

V roku 1928 bola pristavená ku kostolu veţa, na ktorú boli 
umiestnené tri zvony a bočná loď. V tom istom roku postavili 
vedľa kostola dievčenskú školu, ktorú spravovali školské 
sestry de Notre Dame. Na ľavej strane je umiestnená bohato 
zdobená drevená kazateľnica. V pravej bočnej lodi je oltár sv. 
Terézie z Lisieux. O bohatú maliarsku výzdobu sa veľkou 
mierou zaslúţil páter Emil Prekop, ktorý patril do rehole 
verbistov. V Trenčíne pôsobil takmer tridsať rokov. Za pôso-
benia dôstojného pána Petra Masarika v roku 2004 bola pris-
tavená zákristia a vymenená krytina na streche hlavnej lode 
kostola.  

K stému výročiu kostola Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie v roku 2009 sa chrám obliekol do nového šatu, keď sa 
vykonala pod vedením dekana Mgr. Milana Kupčíka vyme-
nili kovové okná za drevené dubové, zreštaurovali sa vcho-
dové dvere do kostola, opravila sa poškodená fasáda. 

Vlastné poznámky 
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Dr. Ján Mjartan, kustos múzea : Pamätnica Mestského 
múzea MUDr. Karola Brančíka v Trenčíne za roky               

1877 - 1937 
 

Múzeum 
Múzeum je miestom účelného usporiadania pamiatkových 

predmetov, najmä staroţitných, vo verejne prístupných 
miestnostiach s cieľom zachovania týchto predmetov pre 
terajšie a budúce pokolenie. 

Účelom múzea je : 
1. zbierať pamiatkové predmety; 
2. tieto predmety prehľadne ukladať, aby návštevník  múzea si 

vedel predstaviť vývin duše národa, pomerov spolo-
čenských, kultúrnych, politických, hospodárskych a vojen-
ských v tej ktorej dobe; 

3. tieto predmety zachovať konzervovaním, zaistiť pred roz-
kladom. 
Náuka o pravekej kultúre a staroţitných pamiatkach na zá-

klade sídlisk (kultúrnych jám), pravekých hrobov, opevnených 
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miest (hradísk) a iných nálezov (nástrojov), nazýva sa archeo-
lógiou. 

Doba, ktorá nezanechala písomných pamiatok je dobou pra-
vekou, alebo dobou predhistorickou. Pravek začína sa prvým 
človekom a v strednej Európe končí sa okolo 500 rokov po 
narodení Krista Pána. Ľudstvo sprvu ţilo bez kovu. Robilo si 
nástroje z kameňa, ktorý hrubšie a neskôr jemnejšie opraco-
valo. Neskôr ľudstvo svoje nástroje z kameňa, kostí a dreva 
zamenilo nástrojmi z medi, neskôr prešlo na bronz (zlúčenina 
medi a cínu) a nakoniec na ţelezo. Podľa tohto poznáme tri 
doby – kamennú, bronzovú a ţeleznú, z ktorých ktorá sa delí 
kaţdá na menšie obdobia.  

Doba kamenná má dva časové úseky : 
1. Doba paleolithickú (staršia doba kamenná, alebo dilu-

viálna), kedy s človekom ţil i mamut a človek pouţíval 
hrubšie opracované nástroje z kameňa (pazúrky, kosť 
a drevo); 

2. Dobu neolitickú (mladšia doba kamenná, doba nástrojov 
z brúseného a prevŕtaného kameňa), ktorá skončila niekedy 
v druhom tisícročí pred Kristom. 
Doba bronzová končila asi v deviatom storočí pred Kristom 

a po tejto dobe nasledovala doba ţelezná.  
Po praveku nastúpila doba historická, ktorá nám zanechala 

písomné pramene, knihy, obrazy, fotografie, fongrafy atď. 
Múzeum zbiera pamiatky najmä z odboru archeológie, z ná-

rodopisu čiţe etnografie (hospodárstvo, obchod, priemysel, 
stavby, kroj, výšivky atď.), z vied prírodných (nerastopis alebo 
mineralógia, rastlinopis čiţe botanika, ţivočichopis alebo 
zoológia) a z numizmatiky (mince, peniaze). Múzeá podľa ich 
rozsahu delíme na ústredné a vidiecké. Medzi posledné patrí aj 
Mestské múzeum dr. Karola Brančíka v Trenčíne, ktoré sús-
treďuje nielen pamiatky, ktoré majú vzťah k Trenčínu a Po-
vaţiu, leţ i z ostatných štátov Európy a z krajín mimo Európy 



 835 

leţiacich, takţe toto múzeum prerástlo ráz vlastivedný. Mu-
zeálna hodnota jeho je nad 10 miliónov korún česko-
slovenských. Spravuje ho Vlastivedná spoločnosť múzea dr. 
Karola Brančíka v Trenčíne, pričom celé múzeum zostáva 
vlastníctvom mesta Trenčín, ktoré má vo výbore väčšinu 
zástupcov. Mesto Trenčín a trenčiansky okres výdatne podpo-
rujú toto múzeum, ktorý kaţdý rok predkladá doplnený in-
ventár a rozpočet mestskej rade. Vrchný dozor nad ním má 
Ministerstvo školstva a národnej osvety. 

Vlastivedná spoločnosť múzea dr. Karola Brančíka v Tren-
číne svoju činnosť nadviazala na činnosť „Prírodovedného 
spolku stolice trenčianskej“ a „Muzeálnej spoločnosti stolice 
trenčianskej“, a tak zostala v nepretrţitej kontinuite s predvoj-
novými úlohami tohto múzea. Keďţe však z pochopiteľných 
príčin politických pred prevratom národopis nebol dostatočne 
pestovaný v tomto múzeu, preto naša spoločnosť rozšírila 
činnosť múzea v tomto smere a rýchlejším tempom začala 
pestovať folklór (ľudové výtvarné umenie, ľudový vkus vo 
výšivkách, krojoch a v ľudovom staviteľstve).Spoločnosť sa 
usiluje, aby z kaţdej obce okresu trenčianskeho sa získal 
tamojší kroj muţský, ţenský, výšivky atď., lebo tieto nám 
miznú pred očami. Je v záujme týchto obcí, aby ich kroj bol 
zachránený aspoň v múzeu, a preto i touto cestou ţiadam 
predstavenstvá obcí, aby verejní činovníci pamätali v obec-
ných rozpočtoch na zakúpenie krojov vo svojich obciach. 

Trenčín uţ svojou polohou stal sa archeologickou vzác-
nosťou, lebo na hradnej skale je vytesaný latinský nápis, 
viditeľný  z obloka jedálne hotela Tatra, podľa ktorého v roku 
179 po Kristovi legionárska posádka rímskeho cisára Marka 
Aurélia  a jeho syna Commoda tu zvíťazila nad Kvádmi. Na 
tejto strmej skale  stojí stáročiami vzdorujúci  krásny a veľmi 
rozsiahly hrad „pána Váhu a Tatier“ Matúša Trenčianskeho 
(1301 – 1321). V Trenčíne sa našli kultúrne jamy a popolnice, 
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rímsky peniaz z roku 172 po Kristovi, čím je dokázané, ţe 
Trenčín bo obývaný uţ v staroveku.  

Keďţe Mestské múzeum v Trenčíne má takéto veľmi cenné 
a zriedkavé staroţitnosti napríklad krčencov, kurucké zástavy, 
galériu trenčianskych ţupanov, husitské zbrane atď. je povin-
nosťou kaţdého občana z okresu trenčianskeho všemoţne 
podporovať toto múzeum, stať sa jeho členom a odvádzať mu 
kaţdú významnejšiu pamiatku. 

Toto múzeum je pokračovaním „Prírodovedného spolku 
stolice trenčianskej“ zaloţeného dňa 12. mája 1877 a 
„Muzeálnej spoločnosti stolice trenčianskej“ zaloţenej za-
čiatkom 20. storočia v Trenčíne, ktoré dňom 1. januára 1912 
splynuli pod spoločným menom „Muzeálna spoločnosť stolice 
trenčianskej so sídlom v Trenčíne“ Táto 60-ročnica (Pamät-
nica) je obnovením bohatej publikačnej činnosti oboch  týchto 
spoločností. Okrem správ spolkových a muzeálnych chce 
prispieť k vlastivednému výskumu okolia, najmä za spolu-
práce miestnych výskumníkov. Je zároveň uctením neúnavnej 
a svedomitej práce prvého tajomníka a neskôr predsedu tohto 
spolku dr. Karola Brančíka a jeho horlivého spolupracovníka 
a podpredsedu dr. Jozefa Holubyho a ich ostatných spolupra-
covníkov. 

V Trenčíne dňa 1. mája 1937  
podpísaný Dr. Michal Slávik, predseda Vlastivednej 

spoločnosti múzea dr. Karola Brančíka 
 
Funkcionári a členovia Vlastivednej spoločnosti múzea 

MUDr. Karola Brančíka 
- čestný predseda :  Július Szalavszký 
- predseda :  Dr. Michal Slávik, verejný notár 
- podpredsedovia :   Ján Zeman, evanjelický farár a senátor 

    Jozef Reihel, starosta mesta Trenčín 
- kustos múzea :  Dr. Ján Mjartan, profesor 
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- pokladník :  Kamil Ripka, Vrchný účtovný officiál 
- zapisovateľka :  Anna Pavlíková, kancelárska sila v múzeu 
- revízori :  Miloš Zhrbený, hlavný účtovník Nemocenskej 

poisťovne, Štefan Markovič, obchodník 
- členovia výboru : 

1. Jaroslav Borovička, profesor 
2. Jozef Branecký, provinciál piaristov 
3. František Charvát, štábny kapitán 
4. Otto Fritsche, traťmajster 
5. Dr. Eduard Galvánek, okresný  náčelník 
6. Dr. Pavel Gönczi, policajný tajomník 
7. Karol Jelinek, notársky riaditeľ 
8. Jozef Jendraššák, riaditeľ gymnázia  
9. Ladislav Korbeľ, učiteľ 

10. Rudolf Misz, farár – opát 
11. Igor Pietor, riaditeľ banky 
12. Imrich Solčiansky, profesor 
13. Gustav Šimko, riaditeľ meštianskej školy 
14. Ľudevít Vaníček, profesor 
15. Dr. Ján Zaťko, advokát 
16. Ján Zverec, pokladník Okresnej nemocenskej poisťovne  

- čestní členovia : 
1. MUDr. Jozef Babor, univerzitný profesor, Bratislava 
2. PhDr. Ján Eisner, univerzitný profesor, Bratislava  
3. PhDr. Ján Hoffman, radca osvetovej sluţby, Bratislava 

- zakladajúci členovia : 
1. Dr. Ľudevít Dohnányi, hlavný magistrátny radca, 

Bratislava 
2. Ladislav Korbel, učiteľ 
3. Dr. Michal Slávik, verejný notár 
4. Ferdinand Weiss, súkromník, Pruské 

- riadni a podporujúci členovia : 
1. Gustáv Ábel, správca školy, Veľká Chocholná  
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2. František Ardó, obchodník, Jihlava 
3. Izabella Árvayová, správkyňa školy, Zamarovce 
4. Vojtech Badík, hlavný radca policajnej správy, 

Bratislava 
5. Emil Balaţovjech, hlavný adjunkt, ČSD Trenčín 
6. Dr. Alfréd Barač, advokát, Trenčín 
7. Dr. Mikuláš Barényi, advokát, Trenčín 
8. Vojtech Barna, zasielateľ, Trenčín 
9. Blanka Bellosicsová, učiteľka, Trenčín 

10. Berta &Kováč, stavitelia, Trenčín 
11. Jaroslav Borovička, profesor, Trenčín 
12. Ing. Karol Bošek, priemyselný inšpektor, Trenčín 
13. Jozef Branecký, provinciál piaristov, Trenčín 
14. Dr. Eduard Breţný, okresný lekár, Trenčín 
15. Anton Buchta, úradník, Ilava 
16. Viktor Buchta, štátny inšpektor ovocinárstva, Trenčín 
17. Dr. Karol Calábek, advokát, Trenčín 
18. Karol Celler, obchodník, Trenčín 
19. Emil Ciho, továrnik, Trenčín 
20. Otto Čačala, bankový úradník, Trenčín 
21. Rudolf Császtka, súkromník, Trenčín 
22. Rudolf Čepelák, správca školy, Zlatovce 
23. Milan Čerňanský, vedúci notár, Horná Súča 
24. Jozef Čevela, staviteľ, Trenčín 
25. Dr. Ernest Csillagi, lekár, Trenčín 
26. Rudolf Čiţmár, obchodník, Trenčín 
27. Viktor Delerue, generálny riaditeľ, Trenčín 
28. Karol Dembovský, správca elektrárne, Trenčianska 

Teplá 
29. Ing. Gustáv Dohnányi, staviteľ, Trenčín 
30. Miroslav Dukát, účtovný oficiál, Trenčín 
31. Jozef Ďuriš, správca školy, Orechové 
32. Alojz Faith, správca školy, Opatová n/Váhom 
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33. Dr. Emil Frankl, advokát, Trenčín 
34. Dr. Móric Fränkl. lekár, Trenčín 
35. Dr. Klement Fränkl, zubný lekár, Trenčín 
36. Armin Fried, obchodník, Trenčianske Teplice 
37. Max Fried, kníhkupectvo, Trenčín 
38. Otto Frische, traťmajster, v.v. Trenčín 
39. Dr. Eugen Fürst, lekár, Trenčín 
40. Mikuláš Fürst, obchodník, Trenčín 
41. Fridrich Fussgänger, továrnik, Trenčín 
42. Dr, Eduard Galvánek, okresný náčelník, Trenčín 
43. Štefan Galúsek, učiteľ, Ladce 
44. Leopold Gansel, kníkupectvo, Trenčín 
45. Dr. Timot Gočár, obvodný lekár, Trenčín 
46. Dr. Pavel Gönczi, policajný tajomník, Trenčín 
47. Dr. Vojtech Groag, finančný komisár, Bratislava 
48. Bratia Grümbaumovi, obchod s drevom, Trenčín 
49. Štefánia Hajduková, učiteľka, Kubra 
50. PhMg. Ernest Hajdú, lekárnik, Veľká Bytča 
51. PhMg. Ján Halaša, lekárnik, Trenčín 
52. Hugo Hirschfeld, mestský pokladník, Trenčín 
53. Valerián Husár, vedúci notár, Nemšová 
54. František Charváth, štábny kapitán, Trenčín 
55. Jozef Igaz, bankový úradník, Trenčín 
56. Ing. Václav Janečka, technický radca, Trenčín 
57. Jozef Janík, hostinský, Trenčín 
58. Elena Jankovská, úradníčka, Trenčín 
59. Pavla Jankovská, učiteľka, Zamarovce 
60. Jednota „Sokol“, Trenčín 
61. Jozef Jendraššák, riaditeľ gymnázia, Trenčín 
62. Dr. Stanislav Juna, štátny zástupca, Trenčín 
63. Dr. Ivan Jurecký, advokát, Nitra 
64. Max Kaspárek, hospodársky správca, Ivanovce 
65. Pinkas Keller, vrchný rabín, Trenčín 



 840 

66. Ľudovít Kirchner, podplukovník v.v., Trenčín 
67. Dr. Róbert Klier, súdny radca, Trenčín 
68. Jozef Klíman, vedúci obchodu, Trenčín 
69. Jozef Knöpfelmacher, obchodník, Trenčín 
70. Ján Kočiš, štábny rotmajster v.v., Trenčín 
71. Dávid Kohn, obchodník, Trenčín 
72. Dr. Ján Kohoutek, advokát, Trenčín 
73. Mikuláš Kontšek, obchodník, Trenčín 
74. Karol Kostka, mäsiar a údenár, Trenčín 
75. Dr. František Krátky, profesor, Trenčín 
76. Móric Kraus, hostinský, Trenčín 
77. Jozef Martin Kristín, štábny kapitán, Bratislava 
78. Rudolf Kubo, vedúci notár, Istebník n/Váhom 
79. Kúpele Trenčianske Teplice 
80. Ignác Landstein, kníhtlačiar „Grafie“, Trenčín 
81. Ing. Emil Löwenbein, obchodník, Trenčín 
82. Desiderius Löwy, drogista, Trenčín 
83. Koloman Marček, vedúci notár, Podolie 
84. Ján Mališ, profesor, Trenčín 
85. Štefan Markovič, obchodník, Trenčín 
86. Msgr. Ondrej Marsina, farár, Trenčín 
87. Rudolf Misz, opát – farár v.v., Trenčín 
88. Dr. Ján Mjartan, profesor, Trenčín 
89. Ján Mráz, práporčík, Přelouč 
90. Ing. Ladislav Musil, profesor, Trenčín 
91. Emil Mytýzek, vrchný oficiál, Trenčín 
92. Štefan Mýtny, stolár, Ilava 
93. Obec Adamovce – Malé Bierovce 
94. Obec Bánovce n/Bebravou 
95. Obec Bošáca 
96. Obec Dolná Súča 
97. Obec Dolné Záriečie 
98. Obec Dubnica n/Váhom 
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99. Obec Haluzice 
100. Obec Hámry 
101. Obec Hanzlíková 
102. Obec Hrabovka 
103. Obec Horné Motešice 
104. Obec Istebník n/Váhom 
105. Obec Ivanovce 
106. Obec Kľúčové 
107. Obec Kochanovce 
108. Obec Krivosud - Bodovka 
109. Obec Kubra 
110. Obec Kubrica 
111. Obec Luborča 
112. Obec Malá Chocholná 
113. Obec Malé Stankovce 
114. Obec Melčice 
115. Obec Mníchova Lehota 
116. Obec Moravské Lieskové 
117. Obec Nemšová 
118. Obec Nové Mesto n/Váhom 
119. Obec Omšenie 
120. Obec Opatová n/Váhom 
121. Obec Opatovce 
122. Obec Orechové 
123. Obec Povaţská Bystrica 
124. Obec Púchov 
125. Obec Rozvadze 
126. Obec Sedličná 
127. Obec Selec 
128. Obec Skala 
129. Obec Skala Nová Ves 
130. Obec Soblahov 
131. Obec Štvrtok n/Váhom 
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132. Obec Topolčany 
133. Obec Trenčianske Biskupice 
134. Obec Trenčianske Bohuslavice 
135. Obec Trenčianska Teplá 
136. Obec Trenčianske Teplice 
137. Obec Trenčianska Turná 
138. Obec Trenčianska Závada 
139. Obec Újezd  
140. Obec Veľké Bierovce 
141. Obec Veľké Stankovce 
142. Obec Záblatie 
143. Obec Zamarovce 
144. Obec Zlatovce 
145. Obec Zemianske Lieskové 
146. Obec Zemianske Podhradie 
147. Berta Odehnalová, obchodníčka, Trenčianske Teplice 
148. Ján Oppelt, obchodník, Trenčín 
149. Karol Panzner, štábny kapitán, Praha 
150. MUDr. Belo Papp, zubný lekár, Trenčianske Teplice 
151. Anna Pavlíková, úradníčka, Trenčín 
152. Margita Pecháňová, učiteľka, Nemšová 
153. JUDr. Gejza Pereszlényi, advokát, Trenčín 
154. Rudolf Peške, riaditeľ pošty, Trenčín 
155. Igor Pietor, riaditeľ banky, Trenčín 
156. Rudolf Pobeţal, dirigent Ţivnostenského úverového 

ústavu, Trenčín 
157. MUDr. Emil Polák, lekár, Trenčín 
158. JUDr. Štefan Polyák, statkár, Záblatie 
159. Prvá slovenská továreň na droţdie, lieh a pokrmové 

masti, Trenčín 
160. Prvá trenčianska borovičková a likérová továreň, 

Trenčín 
161. Mária Rajnincová, učiteľka, Košeca 
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162. Štefan Rakovský, profesor, Trenčín 
163. Rudolf Rebhán, majiteľ penziónu, Trenčianske Teplice 
164. Emil Rehák, obchodník, Trenčianske Teplice  
165. Jozef Reihel, starosta mesta, Trenčín 
166. Bernát Reiss, obchodník, Trenčín 
167. JUDr. Leopold Ringwald, advokát, Trenčín 
168. Kamil Ripka, vrchný účtovný oficiál v.v., Trenčín 
169. Bruno Ripka, profesor, Trenčín 
170. Aristid Ripka, veliteľ mestských hasičov, Trenčín  
171. Ján Řičicas, okresný zverolekár, Trenčín 
172. Ing. Jaroslav Ročák, staviteľ, Trenčín 
173. Gustav Rosinský, riaditeľ nemocenskej poisťovne, 

Trenčín 
174. Ernest Roth, riaditeľ banky v.v., Trenčín 
175. Bohumil Roubinek, vrchný berný inšpektor, Trenčín 
176. František Ruţička, štátny prokurátor, Bratislava 
177. Ferdinand Rybníček, zlatník a hodinár, Trenčín 
178. MUDr. Jozef Sázel, lekár, Trenčín 
179. JUDr. Karol Sedlák, prezident krajského súdu, Trenčín 
180. Alojz Skopal, zástupca prednostu pošty, Trenčín 
181. MUDr. Oskár Smetana, lekár, Trenčín 
182. Jaroslav Smutný, obchodník, Trenčín 
183. Karol Sokáč, úradník Pozemkového úradu, Trenčín 
184. Imrich Solčiansky, profesor, Trenčín 
185. Správa ľudovej školy, Trenčín 
186. Pavel Stacho, súkromný úradník, Trenčín 
187. JUDr. Adolf Süss, advokát, Trenčín 
188. Alţbeta Szarková, správkyňa školy, Trenčianska Závada 
189. Klára Szarková, učiteľka, Nemšová 
190. JUDr. Gerhard Šebák, súdny radca, Trenčín 
191. Engelbert Ševčík, kníhkupec, Trenčín 
192. Rudlf Schaner, mäsiar a udenár, Trenčín 
193. Eugen Scindlay, poslucháč univerzity, Trenčín 
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194. JUDr. Emil Schlwesinger, statkár, Kľúčové 
195. Sigmund Schwarz, obchodník, Trenčín 
196. Gustav Šimko, školský inšpektor, Trenčín 
197. Václav Špála, riaditeľ meštianskej školy, Trenčín 
198. Michal Štefánek, hostinský, Trenčín 
199. Štefan Štefánek, profesor, Trenčín 
200. Alexander Taub. súkromný úradník, Trenčín 
201. Július Thaler, lekárnik, Trenčín 
202. Fraňo Tiso, Hlavný účtovník firmy Thiberghien, 

Trenčín 
203. Ing. Ladislav Todt, vrchný technický radca, Trenčín 
204. Dr. Pavel Tofler, lekárnik, Trenčín 
205. MUDr. František Toman, lekár, Trenčín 
206. Rudolf Ulehla, prednosta staničného úradu, Trenčín 
207. Rudolf Urbánek, hostinský, Trenčín 
208. Ľudevít Vaníček, profesor, Trenčín 
209. JUDr. Jozef Veselý, súdny radca, Trenčín 
210. Vojtech Vikár, profesor, Trenčín 
211.  Anton Vitek, majiteľ autodielne, Trenčín 
212. František Vorsa, staviteľ, Trenčianske Teplice 
213. Vladimír Voţenílek, bankový úradník, Trenčín  
214. Mária Vrbová, úradníčka, Trenčín 
215. Všeobecná úverová banka, Trenčín 
216. Ladislav Wágner, súkromný úradník, Trenčín 
217. Albert Weiner, obchodník, Trenčín 
218. JUDr. Róbert Weil, advokát, Trenčín 
219. Mikuláš, Weil, obchodník, Trenčín 
220. MUDr. Leo Weiss, lekár, Trenčianske Teplice 
221. Václav Wolf, majiteľ autodielne, Trenčín 
222. Štefan Zamaróczy, kominársky majster, Trenčín 
223. Jozef Zachystal, profesor, Trenčín 
224. JUDr. Ján Zaťko, advokát, Trenčín 
225. Ján Zeman, evanjelický farár a senátor N. S., Trenčín 



 845 

226. Miloš Zhrebený, hlavný účtovník nemocenskej 
poisťovne, Trenčín 

227. Firmy Zoltán a Földvary, hodinári a zlatníci, Trenčín 
228. Ján Zverec, pokladník nemocenskej poisťovne, Trenčín  
 

Muzeálna správa za rok 1936 
1. Stav členstva 

V roku 1936 sa prihlásilo za riadnych členov našej Spo-
ločnosti ďalších 19 obcí, čím akcia podniknutá v roku 1935 
k získaniu politických obcí za členov sa povaţuje za skon-
čenú, hoci zostáva ešte 5 aţ 6 obcí, ktoré pre naše kultúrne 
snahy nemajú pochopenia. Pristúpením spomenutých 19 ob-
cí bola vyrovnaná strata vystúpením a úmrtím členov s ko-
nečným stavom 228 členov. Pokus o získanie nových 
členov bude vykonaný pri príleţitosti 60. – ročného jubilea 
múzea v roku 1937. Získanie obcí z iných politických okre-
sov bude moţné aţ vtedy, keď bude vykonaná rajonizácia 
činnosti múzeí zákonom. Členské príspevky ročné 20,- Kč 
(riadni členovia) a 100,- Kč (podporujúci členovia) boli aţ 
na malé výnimky riadne zaplatené. Členovia, ktorí za viac 
rokov svoje pozdĺţnosti nevyrovnali, boli vyčiarknutí 
z členstva. 

2. Stav zbierok 
Pri získavaní muzeálnych predmetov bola venovaná pozor-
nosť najmä tým oddeleniam, ktoré boli v múzeu zastúpené 
najslabšie. Keďţe v roku 1935 získalo od predstavenstva 
mesta Trenčín bohatú numizmatickú zbierku po MUDr. Ka-
rolovi Brančíkovi, tak táto sa doplňovala ďalšími zbierkami 
mincí a papierových peňazí. Najväčší prírastok obsahoval 
340 rôznych mincí (medzi nimi 19 rímskych), ktorý zakúpil 
predseda Dr. Michal Slávik.  Ďalej sa podarilo obohatiť 
nález 41 strieborných mincí uhorských zo 16. aţ 17. 
storočia, ktoré boli nájdené pri stavbe ţelezničnej dráhy na 
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úseku Púchov – Horný Lideč. Ich určenie zhodnotila Dr. L. 
Kraskovská, numizmatička Vlastivedného múzea v Bratis-
lave. 

3. Stav archeológii 
V archeológii sa zachraňovali sporadicky paleolithické pa-
miatky v Zamarovciach. Najviac neolithických artefaktov 
črepov kanelovanej keramiky bolo nájdených v Polákovej 
tehelni. Získaný bol inventár unětického hrobu, objaveného 
pri stavbe prívodného kanála hydrocentrály v Hloţi, ktorý 
odkryla tajomníčka Štátneho archeologického ústavu  v Ila-
ve Šárka Kriţanová. 
 
 

4. Stav v historickom oddelení 
Prírastok na tomto oddelení bol veľmi pestrý, pretoţe 
zachytáva široké spektrum – umenie cirkevné a svetské, de-
jiny remesiel, cechovníctvo, hudobné pamiatky a podobne. 
Z najdôleţitejších písomných pamiatok  treba spomenúť na-
príklad : 
- vyše sto listín z obdobia 17. aţ 19. storočia z Bošáce, 
- darovanie niekoľkých listín prof. Hvíţďalom z obdobia 

rokov 1848 – 1849, 
- písomné pamiatky zo štátneho prevratu v roku 1918 a to 

najmä plagáty vydané Slovenskou národnou radou 
v Trenčíne, 

- Vlasta Fuchsová z Lednických Rovní a Júlia Adamcová 
z Trenčína darovali dva zachovalé fonografy značky 
Edison súce na reprodukciu nahrávanie na voskové valce 
a veľký počet valcov, 

- Ján Částka z Trenčína daroval staré slnečné hodiny a sta-
rý steroskopický fotoaparát so všetkým príslušenstvom,  

- model Trenčianskeho hradu, vyrobení väzňami, bol daro-
vaný Trenčianskemu múzeu, 
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- JUDr. Gerhard Šebák daroval sochu Matúša Čáka Tren-
čianskeho s vitrínou, 

- A. Gábor daroval staré mapy Trenčína, 
- Černík daroval písomné pamiatky po slovenskom bás-

nikovi Michalovi Kiššovi, 
- návšteva prezidenta Eduarda Beneša dokumentovaná fo-

tografiami a zlatým perom, ktorým sa zapísal do mestskej 
kroniky. 

5. Stav v národopisnom oddelení 
Oddelenie sa začalo budovať od základov v roku 1935, 
preto bolo v múzeu zastúpené najslabšie. Pri jeho budovaní 
prispel spolok ţien „Ţivena“ v Trenčíne, ktorý daroval 
jeden kompletný ţenský kroj z Trenčianskej Teplej, Spolok 
slovanských ţien v Trenčíne daroval kompletný ţenský kroj 
zo Zlatoviec, dr. Michal Slávik daroval kompletný ţenský 
kroj z Bošáce, starosta z Trenčianskej Teplej daroval starý 
ţenský čepiec, šesť starých výšiviek a dve súčasti muţského 
kroja. Okrem toho kompletné krojové súčasti a výšivky 
z Hornej a Dolnej Poruby, Pruského, Valašskej Belej, 
Trenčianskej Teplej, Kubry, Nemšovej, Dobrej, Zlatoviec, 
Trenčianskej Turnej, Mikušoviec, Soblahova a ďalších obcí.  
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PhDr. Jana Karlíková „Legionárska ulica 
 
Najdlhšia a najvýznamnejšia komunikácia dolnej časti 

mesta Trenčín je Legionárska ulica, ktorá vedie od Námestia 
sv. Anny okolo Keramoprojektu, nemocnice aţ mestskej časti 
Biskupice. Na starej mape z roku 1868 je táto ulica pome-
novaná ako Korház utcza (Nemocničná ulica), neskôr Ráko-
cziho ulica. Táto lokalita – chotár Barcové a Dlhe Honi v tom-
to období boli iba záhrady, lúky a polia. Juţnejšie od tejto 
ulice k Váhu viedli ulice Kereszt utcza (Kríţová) dnešná 
Jilemnického ulica a Major utcza (Majerská), dnešná Jesen-
ského ulica. Pod úpätím Breziny viedla Mély utcza, neskôr 
Priekopy, dnes Partizánska ulica. Na jej začiatku po ľavej 
strane bol postavený ţenský starobinec, dnešná budova Col-
ného úradu a na pravej strane kasárne Maďarskej kráľovskej 
domobrany, dostavané v roku 1889. Sídlil v nich 15. hon-
védsky pluk. V roku 1924 boli tieto kasárne premenované na 
Masarykove. V tom čase boli v kasárňach umiestnené 
automobilové opravárenské dielne Československej automo-
bilovej zbrojovky, ktoré sa v roku 1943 presťahovali do 
Zlatoviec. Kasárne boli z časti dvora pavlačového typu, tie sa 
neskôr zastavali a urobili z nich ubytovacie priestory pre 
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vojakov. Oproti kasárňam stáli hneď pri ceste prízemné domy 
drobných remeselníkov a obchodníkov. 

Legionárska ulica sa končila za nemocnicou. Základný 
kameň prvej budovy dnešného areálu nemocnice poloţil v ro-
ku 1845 opát Starek. Najvýznamnejšou budovou nemocnice 
bol chirurgický pavilón (dnešná geriatria) a pavilón interného 
oddelenia, ktorý bol pristavený v rokoch 1910 aţ 1913. 
Moderná budova psychiatrického a neurologického oddelenia 
so sto lôţkami bola pristavená v roku 1928.  

V posledných desaťročiach došlo v tejto časti mesta znač-
ným zásahom do pôvodnej štruktúry ulíc a to sanáciou starých 
rodinných domov v tejto ulici a výstavbou nových admi-
nistratívnych objektov ako Slovenská poisťovňa Alianz, 
Daňový úrad, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, DV 
Centrum, Veliteľstvo logistiky Ozbrojených Armády Sloven-
skej republiky, PIO Keramoprojekt. 

Trenčan č.12/2009 
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Juraj Fojtík :  História Kubry 
 

Úvod  
V obci Kubra je pomerne málo písaných dokladov zo stre-

doveku. Prvá a najstaršia zmienka o obci je v listine kráľa 
Bélu 4. z roku 1265, kedy daroval zem Kubra (terram Kobra 
vocatum) Tomášovi, synovi Martina, zemana zo Ţeleznej ţu-
py. Stalo sa tak na príhovor trenčianskeho grófa Heranda, kto-
rému Tomáš slúţil a v čase, keď predošlý majiteľ tejto zeme, 
trenčiansky podnikateľ Celinus zomrel bez potomkov a zem 
pripadla panovníkovi. Keď sa po Belovej smrti ujal vlády 
Štefan, tak Tomáš syn Martina mu v roku 1270 predloţil 
Belovú listinu a poţiadal ho o potvrdenie donácie. Kráľ Štefan 
to aj obvyklým spôsobom urobil, keď prepísal celú Belovú 
listinu a pridal k nej svoj potvrdzujúci dodatok. Listina potvr-
dzuje aj chotárne hranice zeme Kubra. Okrem všeobecných 
znakov (kopec, strom, les) spomína sa rieka Váh, susedstvo 
dediny Zamarovce, potôčik Kubra, susedstvo Motešíc a Tren-
čína, potok Teplica. 

V listine z roku 1381 spomína sa obec ako possessio Kubre, 
v roku 1439 sa spomínajú uţ obce possessio seu villa 
Noghkwbre (Veľká Kubra) a Kyskubralehota (Malá Kubra 
Lehota) v listine kráľa Alberta, keď odobral Trenčiansky hrad 
s príslušnými obcami kráľovnej matke Barbore, pretoţe 
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paktovala s nepriateľom a daroval ho svojej manţelke Alţbe-
te. Táto listina dokazuje, ţe Malá Kubra mala v tomto čase 
ešte tzv. „lehotu“, ktorá bola oslobodená od istý čas od pod-
danských povinností. Znamená to, ţe musela byť len nedávno 
zaloţená a ďalej, ţe v tom čase uţ nepatrila Veľká a malá 
Kubra) potomkom niekdajšieho majiteľa Tomáša, ale tvorila 
uţ trvalé príslušenstvo Trenčianskeho hradu ako poddanská 
obec. 

Keď v roku 1527 pripadol Trenčiansky hrad s panstvom 
Uhorskej kráľovskej korune, spravovali ho väčšinou záloţní 
majitelia a kapitáni Trenčianskeho hradu.  

Podľa daňového súpisu bolo v roku 1532 v Kubre 8 port, 
ale richtár odprisahal, ţe dve sú pusté, a tak zaplatili 6 fl. 

V roku 1534 dal Ferdinand 1. Trenčiansky hrad s príslušne-
stvom do zálohu krajinskému sudcovi Alexejovi Thurzovi 
a jeho manţelke Margite Székely. Podľa daňového súpisu 
z roku 1548 mala Kubra uţ 10 port a okrem richtára bolo 8 
rodín ţeliarov, 2 chudobní, 1 slobodník a 1 pastier. O rok 
neskôr vo Veľkej Kubre zapísali uţ zas len 6 port a okrem 
richtára bolo tu 8 ţeliarov, 2 pastieri a 2 usadlosti boli opus-
tené, O Malej Kubre tento súpis  z roku 1549 hovorí, ţe čistia 
Trenčiansky hrad a sú jeho sluţobníkmi. Za tieto sluţby boli 
od daní oslobodení,  

Z roku 1550 sa zachoval aj prvý urbár Trenčianskeho pan-
stva. Podľa neho vo Veľkej Kubra bol richtárom Benedikt 
Palyo a títo sedliaci – Juraj Lyzka, Peter Iano (oslobodený na 
5 rokov), Pavol Durah, Štefan Kowach, Michal Petrowych, 
siroty Jána Bagyaka, Mikuláš Zabolth, Jakub Magyak, Ján 
Lyska, Valentín Rehor, Michal Zlywa, Kobyla. Ďalej tu bolo 9 
ţeliarov - Michal Kalka, Michal Demo, Matej Kohwth, Ján 
Usko, Ondrej Gogow, Peter Petraczko, Matej Wylchychky, 
Benedikt Wzalathy a Peter Palowy. 

Poplatky povinnosti sedkliakov boli : 
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- na Juraja platili spoločne 2 florény; 
- na Michala platili spoločne dve florény, osemnásť meríc 

pšenice, dvanásť meríc jačmeňa, šesť meríc chmeľu a sto 
hlávok šalátu; 

- za vozenie vody na hrad kaţdý dve merice ovsa; 
- na Vianoce spoločne dva florény od stohov a od stodôl 

kaţdý po päť denárov. Ďalej spoločne jedného brava, dve 
sliepky, dva koláče, jeden a pol súdky piva a libru vosku; 

- na fašiangy dávali spoločne tridsaťpäť vajec, dva syry a tri 
holby masla; 

- v pôste dávali spoločne jednu mericu hrachu, jednu mericu 
konopného semena, jednu mericu prosa a tri viazanice ko-
nope; 

- na Veľkú noc dávali spoločne jedno jahňa, 35 vajec a dva 
syry; 
Urbár ďalej poznamenáva, ţe je tam panský mlyn, ktorý pre 

nedostatok vody a príjmov dodáva správcovi panstva kaţdý 
tretí týţdeň päťdesiat pecňov chleba. 

Pracovná povinnosť sedliakov bola : 
- kaţdý musel doviesť voz dreva; 
- okrem toho mal orať, siať, ţať, kosiť, zhrabávať a zváţať. 

V Malej Kubra bol v tomto roku slobodný richtár Ondrej 
a ţeliari Juraj Alberthove, Ladislav Walachove, Tomáš 
Brwkachko a Juraj Repnyk. Títo kedysi dávali na Juraja a na 
Michala spoločne 50 denárov a na fašiangy pol pôlta slaniny. 
Pre malosť miesta, ale sú teraz od všetkého oslobodení, lebo 
nemajú ţiadne polia. Čistia za to kaţdú sobotu hrad a komín. 

Pri daňovom súpise v roku 1553 zapísali vo Veľkej Kubre  
5 port; bol tam 1 slobodník, 2 znova vystavené usadlosti,               
1 usadlosť nedávno opustená a 8 ţeliarov. 

Od roku 1560 mal panstvo a Kubru vo vlastníctve zať vdo-
vy po Thurzovi gróf  Peter d´Arco a po jeho smrti ho zaloţil 



 853 

cisár Maximilian 2. spolu so Súčou za 68.000 zlatých jeho 
vdove Magdaléne a jej dcéram Anna a Júlii.  

V roku 1561 poveril palatín Tomáš Nádasdy Ostrihomskú 
kapitulu, aby obnovila chotárne hranice medzi Veľkou Ku-
brou, patriacou k Trenčianskemu hradu a Zamarovcami, ktoré 
ju porušili. Keď to však chcela Kapitula urobiť za prítomnosti 
ţupných úradníkov a niektorých susedov urobiť, urodzený Ján 
Zamarovský to s vytiahnutým mečom nedovolil. Cotárne spo-
ry so Zamarovcami potom pokračovali a v roku 1569 sa obec 
znova sťaţovala, ţe Ján Zamarovský so svojimi ľuďmi „silu 
a moc dela, travy na lukach pokosil aneb pokositi dal, zeme 
pooral a i dobytky pasti dal, nedbajice na právo“. A pani 
Magdaléna Syéchy z Hornej Lindvy, grófka z Arku ţiadala, 
aby zemepán obce , aby ţupa vec vyšetrila. 

Od roku 1573 nastúpil vo vlastníckych právach na panstvo 
a Kubru Ladislav Popel, barón z Lobkovíc, ktorý bol zaťom 
Magdalény Széchy. V roku 1582 postúpil Ladislav Popel 
záloh Trenčianskeho panstva grófovi Imrichovi Forgáchovi 
z Gýmeša. 

Podľa daňového súpisu z roku 1588 odanili síce vo Veľkej 
Kubre ešte stále len 5 port, ale okrem richtára tu uţ bolo 8 
sedliakov, 1 chudobná vdova, 12 ţeliarov a 1 mlyn. 

O Malej Kubre je zmienka, ţe slúţila hradu a neplatila nič. 
V roku 1591 upísal Imrich Forgách sedliacku usadlosť zv. 

Lieskovská vo Veľkej Kubre svojmu tajomníkovi Gabrielovi 
Ribscherovi za verné sluţby. Dom bol na konci dediny v ulici 
„Na záhradu“ a býval v ňom Matej Kováč. Z dolnej strany 
bola usadlosť Martina Duraza. Z hornej strany bola ţeliarska 
usadlosť nebohého Jakuba Kováča. Forgách túto usadlosť da-
roval Ribscherovi doţivotne a oslobodil ju od všetkých zeme-
panských a ţupných povinností.  

V roku 1594 prevzal záloh Trenčianskeho panstva so 
súhlasom Rudolfa 2. gróf Štefan Illésházy a keď zaplatil 
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panovníkovi 204.065 toliarov, získal od neho 21. februára 
1600 darovaciu listinu na hrady a panstvá Trenčín, Súču, 
panstvo Šurany s príslušnými obcami a majetkami. Štefan 
Illésházy sa stal súčasne dedičným ţupanom Trenčianskej 
a Liptovskej ţupy. Tým sa začala 241 rokov trvajúca slávna 
éra vlastníctva jeho rodu na Trenčianskom panstve, ku kto-
rému patrila aj Kubra. 

Daňový súpis z roku 1596 zaznamenal, ţe richtárom vo 
Veľkej Kubre bol Ondrej Petrovič a bolo v nej uţ 10 polo-
vičných sedliakov a 13 ţeliarov s domami. Bola tam aj jedna 
opustená usadlosť a jeden slobodník Martin Tobolka. Mlyn 
patril panstvu. Obec odanili na 4 porty. V roku 1602 tu bolo 
postavených 13 domov. V tomto roku sa sťaţoval a protesto-
val u ţupy veľopát Skalky Marcel proti poddaným Štefana 
Illésházyho z Veľkej Bubry, ţe na príkaz Štefana Illésházyho 
a jeho správcu zorali a obsiali kopanicu zvanú Janákovská, 
ktorá od nepamäti patrila k opátstvu Skalka. 

Koncom  roka 1603 musel Štefan Illésházy pre podozrenie 
z účasti na Bocskayovskom povstaní utiecť do Poľska a Krá-
ľovská komora mu zhabala všetky majetky. Keď ale v roku 
1606 sprostredkoval mier s Bocskayom a Turkami, dostal 
všetky majetky späť a stal sa palatínom.  

V roku 1608 dal Štefan Illésházy spísať nový urbár Tren-
čianskeho panstva. Podľa neho bolo vo Veľkej Kubre okrem 
richtára 10 sedliackych usadlostí. Richtár Ondrej Mateják mal 
jednu usadlosť, pri ktorej mal 66,5 meríc výsevu, lúky na 4 
vozy sena, choval 4 kone a 2 voly. Sedliaci Ján Malián, 
Mikuláš Mateják, Ján Bajza, Juraj Hlaváč, Filip Palio, Ondrej 
Duras, Ján Šebian a Ondrej Petrovich vysiavali po 50 meríc, 
z toho jeden len 36 a druhý 60. lúky mali na dva vozy sena 
a takmer všetci mali po tri kone a dva voly (jeden mal štyroch 
volov a traja ţiadneho). Okrem týchto usadlostí bola tu ešte 
usadlosť Gabriela Ribschera, ktorú uţívalo panstvo a usadlosť 
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rodiny slobodníka Kobolku. Okrem nich v Veľkej Kubre bolo 
15 ţeliarov domami – Korýtko, Ďurčo, Krátky, Palo, Van-
drovny, Liška, Uško, Janíček, Hašo, Kubrický, Suchánek, Va-
lášek, Kováčik, ktorí vlastnili po dva kone alebo voly, alebo 
niektorí mali aj kone aj voly. Napokon tu bolo 21 ţeliarov bez 
domov – podţeliari, ktorí bývali u druhých. – Král, Sukeník, 
Bormy, Horniak, Borvik, Klúčovský, Ďurčo, Duras, Kudlatý, 
Sabolt, Vlna, Mateják, Somarnik, Šebian, Senak, Straško, 
Holičko, Pinko, Babindal.  

Poplatné povinnosti sedliakov, okrem richtára boli takéto : 
- na Juraja kaţdý po 17 denárov, t.j. 1 floren, 
- na Michala kaţdý po 17 denárov, t.j. 1 floren, 
- na Gála spoločne 90 hlávok kapusty, 
- chmeľu spoločne päť štvrtiek alebo po 25 denárov, t.j. 1 

floren; 
- na Vianoce museli zaplatiť všetci po 17 denárov a odovzdať 

jedného vykrmeného brava (alebo 4 floreny), dve sliepky, 
dva koláče, 1,5 okova piva, 1 libru vosku, tri viazanice 
konpe; 

- na fašiangy dávali spoločne jednu štvrťku hrachu, jednu 
štvrťku pšena, jednu štvrťku konopného drmena; 

- na Veľkú noc dávali spoločne jedného baránka, dva syry, 
32 vajec; 

- od stodôl a stohov platili päť denárov; 
- slobodník Kbolka platil ročný cenz dva floreny. 
- kaţdý sedliak dával 1,5 merice pšenice, jednu mericu jač-

meňa a dve merice ovsa; 
- od varenia piva platil kaţdý sedliak ročne dva floreny. 

Od kopaníc platili všetci, sedliaci aj ţeliari a to tak, ţe po-
dľa veľkosti kopanice odovzdávali určitý počet hydiny, alebo 
platili miesto nej podľa stanoveného  kľúča : 

 1 kura – 4 denáre 
 1 sliepka – 8 denárov 
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 1 kopún – 10 denárov 
 1 hus – 12 denárov 
 desiatok z oviec, kôz a medu dávali od čias 
Forgácha. 

Prakticky kaţdý sedliak i ţeliar mal nejaké kopanice. Spo-
medzi podţeliarov len deviati. Okrem toho mali v chotári obce 
kopanice aj „cudzí“, teda 18 ľudí z iných susedných miest – 
z Trenčína piati, Soblahova, Opatovej, Malej Kubry a Becko-
va. Boli to však všetko malé kúsky. A tak celý poplatok od 
všetkých kopaníc v chotári Veľkej Kubry prepočítaný na 
peniaze vynášal 23 florénov a 26 denárov.  

Z tohto prehľadu je vidno, ţe poplatné povinnosti sa oproti 
urbáru z roku 1550 dosť zvýšili. Jediným kladom bolo, ţe 
naturálne povinnosti bolo moţno zameniť peniazmi v hoto-
vosti. Vo všeobecných poznámkach urbára sa píše, ţe je tam 
panský mlyn, od ktorého dáva mlynár 32 meríc pšenice, 2 me-
rice pšena alebo 60 denárov za mericu; vykŕmi dvoch bravov, 
alebo keď nevykŕmi zaplatí za kaţdého 2 florény.  

Je tam majer, do ktorého sa zváţa panská úroda. Oráčiny 
zvané „Panská niva“ a polia pustej usadlosti Ribscherovskej sa 
obrábajú pre panstvo. Ďalej tu bola malá lúka „U kyselej 
vody“ uţíva a pre seba kosí panský úradník.  

V obci bol rybár, ktorý dodával kaţdý piatok do panskej 
kuchyne rôzne ryby, niekedy aj pstruhov a rakov. V potoku sú 
nasadené pstruhy a raky. Pri behu Váhu je aj druhá voda, 
zvaná „Toňa“, ktorá oplýva šťukami a inými rybami. Je tu aj 
dubový les, ktorý bol chránený pod pokutou 12 florenov. 
Okrem neho sú tu aj iné slobodné lesy, v ktorej občania rúbu 
drevo pre svoje potreby a na oheň. Veľká Kubra má susediace 
chotáre s Trenčínom, Opatovou, Soblahovom, Malo Kubrou, 
Neporadzou a Zamarovcami. 

V Malej Kubre bol podľa toho istého urbára škultétsky rich-
tár Juraj, ktorý obsieval 12 meríc poľa, lúku mal na jeden voz 
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sena, mal tri kone a dva voly. Okrem neho tam ţili štyria 
sedliaci – Ondrej S traka, Ladislav Šebian, vdova Michalič-
ková a Ondrej Zaťko. Títo vysievali len 8 meríc poľa, lúky 
mali na pol voza sena a kaţdý choval dva kone a dvoch volov. 
Len Zaťko mal osem volov. Ďalej tu ţili štyria ţeliari bývajúci 
vo vlastných domoch a piati podţeliari, ktorí bývali u iných. 
Mali tieto poplatkové povinnosti voči vrchnosti : 

 na Juraja platil kaţdý sedliak, okrem richtára 50 denárov, 
spolu dva floreny; 

 okrem toho oddávna dávali polovicu boka slaniny pre 
malosť miesta ich kňaţná oslobodila od všetkých cenzov, 
ale pod podmienkou, ţe museli byť pripravení týţdenne 
čistiť hrad a komíny na hrade, ak by bolo treba. 

 bol tam pstruhový potok, ktorý bol chránený pod pokutou 
12 florenov a richtár bol povinný ho chrániť. 

 bol tam jeden nechránený les, zvaný Okrúhle, v ktorom sa 
mohlo slobodne rúbať drevo. 
N konci bol tento dodatočný zápis z neskoršej doby – cenz 

neplatia ţiaden, lebo pracujú na hrade. 
Podľa daňového súpisu z roku 1609 bol richtárom vo 

Veľkej Kubre Juraj Hlaváč. Ţilo tu desať štvrtinových se-
dliakov, jedna opustená usadlosť, ktorá sa obrábala pre pan-
stvo a 14 chudobných. Pretoţe im Váh narodil veľké škody, 
odanili obec iba na 2,5 porty. V Malej Kubre ţilo osem ţe-
liarov, ktorí slúţili hradu a predtým dane nikdy neplatili. Ten-
to rok ich však ţupa odanila na jeden floren. 

V roku 1609 zomrel Štefan Illésházy bez potomkov a väč-
šinu majetkov s Trenčianskym panstvom odkázal synovcovi 
Gašparovi Illézházymu, ktorý bol stupencom reformácie.  

V daňovom súpise z roku 1613 Veľkej Kubra je zazna-
menané, ţe mala richtára Martina Palia, desať štvrtinových 
sedliakov, z ktorých dvaja boli vo veľkej biede, a preto se-
dliakov odanili len na dva porty. V obci ţilo 14 veľmi chu-
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dobných ţeliarov, ktorých odanili na jeden port. Ţil tu aj jeden 
slobodník. V Malej Kubre ţil škultétsky richtár Juraj, štyria 
chudobní štvrtinoví sedliaci a štyria ţeliari. Aj ich, ako slu-
ţobníkov hradu neplatiacich dane, v tomto roku ţupa zaťaţila 
daňami jedným florenom. 

 V roku 1616 sa konala obhliadka chotára medzi Opatovou 
a Kubrou na ţiadosť opáta Skalky Pavla Davida, ktorý sa 
sťaţoval na Kubranov, ţe v mieste „Za Košnovcom“ prekopal 
Martin Kobolka z Kubry opatovský chotár, niţšie odtiaľ 
prekopali Jano Bajza a matej Duras do kopaníc Šykovských. 
Podobne aj Jirik Hlaváč a Martin Matekoviech sa prekopali do 
kopaníc Hrehalových, všetko v chotári Opatovej.  

V roku 1623 dal Gašpar Illésházy spísať nový urbár Tren-
čianskeho panstva. Podľa neho v Kubre oproti urbáru z roku 
1608 nenastali veľké zmeny. Richtárom vo Veľkej Kubre bol 
Ondrej Duras a ţilo desať sedliackych usadlostí na 50 aţ 66 
meríc výsevu – Tobiáš Hudec, Ondrej Duras, Martin Palio, 
Juraj Petrovich, Martin Mateják, Ján  Malan, Ján Kocha-
novský, Mikuláš Bajza, Filip Halváč, Juraj Petruš. Ţeliarov 
s domami ţilo 15 rodín – Valyko, Pekar, Martinkov, Janíček, 
vdovec Hoška, Šebány, Duras, Ondrej Liška, Chalupa, Uško, 
Palyo, Kubrický, Kováčik, Rybár. Ţeliarov ţijúcich v cudzích 
domov klesol 12 rodín – Neradni, Chalkovich, Hajni, Valko-
vich, Hudec, Palyo, Slota, Tragel, Vavrušek, Babindal. Pod-
danské povinnosti sa oproti roku 1608 nezmenili. Vo všeo-
becných poznámkach sa uvádza, ţe tône pri Váhu uţ boli dve 
a to Horná a Dolná, chránené pod pokutou 12 florenov. V cho-
tári obce sa nachádzali polia obrábané pre panstvo – niva 
zvaná „U ţebráckej hrušky“ a druhá niva „Na trhovej“, naj-
novšie zamenená za iné polia, ktoré obrábajú Teplania, Do-
brania a Veľkokubrania. Úrodu z nich zváţajú do novoposta-
veného majera pod hradom. Lúčku pri kyselke kosil panský 
úradník. Okrem tam bola aj druhá lúčka zvaná „V tôňach“, 
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ktorú kosili pre panské kone. Od kopaníc sa platili poplatky 
tak ako v roku 1608, ale bol zaznamenaný zvýšený počet ko-
paníc, lebo v celku zaplatili 32 florenov. Ján Pekár platil od 
kotlíka jeden floren. V chotári obce aj niekoľko polí, určených 
na vydrţiavanie kostola v Dobrej. Poddaní, ktorí ich obrábali, 
odovzdávali kostolu štvrtinu úrody. 

V Malej Kubre ţil škultétsky richtár Štefan s bratom a štyria 
sedliaci – Ondrej Straka, Michal Šebáň, Juraj Michalička 
a Juraj Zaťko. Richtár vysieval 40 meríc, sedliaci po 25 
mericiach. Ďalej tu ţili štyria ţeliari vo vlastných domoch . 
Štrbák, Kasník, Šebáň a Puškár, ale aţ jedenásť podţeliarov 
v cudzích domoch – Slatinský, Porubský, Lukovský, Bohu-
nický, Zabolt, Moravčík, Tragel, Šebáň a Straka. Platobné 
povinnosti platili z roku 1608. Vo všeobecných poznámkach 
sa uvádza, ţe je tam malý mlyn, ktorý patrí richtárovi a nič sa 
od neho neplatí. Pod pokutou 12 florenov bol chránený les, 
zvaný „Starý haj“. Miesto robotnej povinnosti iba pomáhali na 
hrade v kuchyni, čistili hrad a nosili na hrad drevo a vodu. 
Kopanice nemali ţiadne. 

V roku 1632 vyšetrovala ţupa sťaţnosť Kubry proti obyva-
teľom Opatovej Vsi, ktorí 11. augusta v tomto roku vtrhli do 
chotára Veľkej Kubry na tzv. „Bajzovú kopanicu“, kde skosili 
proso, pohubilo ho a navnivoč obrátili. Opatovčania tvrdili, ţe 
to bolo v ich chotári. 

O tri roky neskôr, v roku 1635 poţiadal richtár Jano Malan, 
prísaţní Mikuláš Bajza, Jano Hlaváč a ďalší obyvatelia Veľkej 
Kubry zemepána Gašpara Illésházyho, aby dal vyhotoviť 
slovenský preklad latinskej chotárnej listiny, aby sa mali pri 
chotárnych sporoch malo čoho drţať. Chotárne hranice obce 
išli podľa prekladu takto :  „...počali sme od brehu, kdeţto jest 
jedna zem v chotári kubránskem a pánskem poloţená, proti 
kamenu oblému vedle Váhu, ktorú zem prievozníkom dávali 
sme uţívat do vúle panskej a dedinskej, kdeţto sme s Opato-
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vanmi (susedi). Odtud sme se pohnuli dalej k místu, to jest 
k stromu topolovému, odtud hore na luku aţ sme prišli na 
cestu, kde sa schodia dva potočky, které padajú do Váhu. 
Odtud sme postúpili dalej, prišli ke studni, která se zove 
široká. Odtud pohnuli sme se k východu k velikej hore dubo-
vej, odtud vrchy pravu cestu chotarnu, vedle salaše Havran. 
Odtud sme se pohnuli pravo cestu k javorovému drevu, na 
kterem jest znameni poloţene a odtud išli sme hore luku aţ 
k vapenici, která jest vyše cesty poloţena v chotari kubran-
skom. Odtud sme išli aţ k Blatu čiernemu pod luku Kopec-
kého, kde sa schodia chotary tri, kubransky a opatovsky, s pa-
na Motešického poddanymi. Odtud sme se pohnuli vrchom, aţ 
sme prišli ku kopcu, ktery jest ze zeme udelany. Odtud sme 
išli aţ k lukam kubranskym, kde sa schodia štyri chotary – 
peťovský, neporadzky a kubranský. Odtud sme se obrátili 
k západnej strane, pustili sme se  pravo chodnikem, aţ sme 
prišli k potoku kubranskemu, tade sme išli cestu vedle potoka 
aţ k trsticu, išli sme od soblahovského, aţ sme prišli k luce 
malomocného, ktera se menuje Teplice. Odtud sme išli dolu 
potokem povyše mostu, aţ sme se vynesli na vrchy, kde sú 
poloţene kresane kameny. Odtud sme išli pravo kopcu, ktery 
jest poloţený nad Kolavu dolinu. Odtud sme se pustili dole 
vrchy, aţ sme prišli k mistu kamenu Marmun menovany.“ 

Ale uţ v nasledujúcom roku 1636 sa sťaţovalo zase mesto 
Trenčín na obyvateľov Veľkej Kubry, ţe pasú dobytok a kone 
vo vrbinách na ostrove pri Váhu, ktorý je medzi poliami a lú-
kami mesta a je v jeho chotári a robia tam škodu. Bolo to 
v mieste na dolnom konci chotára Veľkej Kubry pri mostíku, 
ktorý určoval hranice chotára medzi Kubrou a mestom.  

Po smrti Gašpara Illésházyho v roku 1648 si jeho synovia 
Gabriel a Juraj pri delení trenčianskeho panstva podelili aj 
Kubru. Delenie panstva malo neblahý vplyv na jeho stav – 
nevedeli ho udrţať a značné časti popredali alebo pozakladali. 
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Pritom vo finančnej tiesni zvyšovali poplatné povinnosti pod-
daných, a tak v urbároch z rokov 1648 aţ 1651, ktoré dali spí-
sať hneď po rozdelení panstva, pribudli povinnosti na prácu vo 
vinohradoch (sedliak 75 denárov, ţeliari po 50 denárov), na 
plat krčmára po 50 denárov, od páleničných kotlíkov po to-
liari, zvýšil sa tieţ zosyp o tzv. husársky ovos a panstvo okrem 
toho monopolne nanútilo poddaných, aby od neho odoberali 
pivo, soľ, bryndzu, syr a haringov. 

Chotárne spory so susedmi pokračovali a ťahali sa s men-
šími – väčšími prestávkami aţ do začiatku 19. storočia. V roku 
1651 sa sťaţoval opát Skalky, ţe Kubrania vtrhli do chotára 
Opatovej v miestach od meznej dolinky, od Homolky, od 
Snieţneho vrchu, od Širovej studne, Na Hrachovej, Pod Okrú-
hlym od Dubravy, od Javorníka a Trubárky a zajali im tam 
dobytok.  

Ale ešte v tomto roku protestovali Gabriel a Juraj  Illésházy 
proti násilnostiam Opatovčanov v chotároch Kubry a Dobrej, 
počnúc v mieste zvanom „Od kostelika“, k Váhu na Okrúhly 
kameň a lipu. Ďalej odtiaľ na vrch do hory dubovej, ktorá je 
vyrúbaná skrz Kubranov pre časté vznikajúce ohne  a odtiaľ 
touto cestou cez horu na veliký vrch aţ do chotára zemanov 
z Motešíc. Richtárom Veľkej Kubry bol Martin Malan.  

V roku 1652 dali Gabriel a Juraj  Illésházy vyšetriť nové 
násilnosti Opatovčanov, ktorí na Mateja v mieste „Dubravy 
nad Valkovu kopanicu“ napadli obecného pastiera z Kubry 
Jura Hrvola a vzali mu sekeru. Ďalej, ţe v mieste nad Vola-
rovou lúkou pásli svoj dobytok a v mieste zvanom Vrchy za-
jali 76 oviec Štefanovi Malanovi, Jánovi Malanovi a Štfanovi 
Bajzovi. A napokon v mieste „U stranie“ dobili a doráňali 
Pavla Magara z Kubry, ţe sám ani nemohol vstať. Kubrania 
však nezostávali Opatovej nič dĺţni a oplácali.  

Opát Skalky Ján Lippay protestoval u ţupy, ţe poddaní 
Veľkej Kubry zajali 12. apríla 1652 poddaným z Opatovej 
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„dobytky valaské“ v dúbravách zvaných „Vinné stráne“, ďalej 
pri Janákovskej kopanici zabili jedného vola, kde Kubrania „v 
nemalom počtu zbrojnými rukami bili a mordovali“ pastiera 
Michala Závadského, pritom jedného vola zabili, druhého 
porúbali a zajali niekoľko kusov dobytka. Ďalej na poli zva-
nom Od Kubry vzali ţelezné brány čeľadi Ondreja Voj-
techoviech, inde im pásli Kubrania kone v ţite a keď ich 
chceli hájnici v škode zajať, Jano, syn Ondreja Durasa 
z Kubry beţal za nimi a jedného hájnika tak uderil kyjom do 
hlavy, ţe padol na zem. Slúţny a prísaţný pri obhliadke škôd 
potvrdili , ţe videli toho zabitého vola i „Kubranov v doline 
leţícich, v nemálem počtu stojícich a volajícich, ţe dalej nas 
pustiti nechtej, ţe by to jich chotár bil.“ 

V roku 1656 zaloţili Gabriel a Juraj Illézházy za 126 flo-
renov 50 denárov pol sedliackej usadlosti zvanej Kobilkovská 
vo Veľkej Kubre Tobiášovi Desiatnikovi. Túto polousadlosť  
od jeho potomkov vykúpil späť pre panstvo  aj Jozef Illézházy 
v roku 1746, vtedy uţ bol na nej slobodník Já Dobiaš, zvaný 
tieţ Tobiaško.  

V roku 1659 Opatovčania zase vzali reťaz Ondrejovi Palovi 
Z Veľkej Kubry v miestne zvanom „Vinné stráne“. V hore 
zvanej „Kobelnačky“ zbili Martina Malana so sluhom a vzali 
im reťaz a sekeru. Pri súdnom vyšetrovaní svedkovia vypo-
vedali, ţe tieto miesta patrili vţdy do chotára Veľkej Kubry.  

Gabriel a Juraj Illézházy v nedostatku peňazí často vyplá-
cali dlţoby a platy sluţobníkom tým spôsobom, ţe im často 
dávali do zálohu jednotlivé usadlosti v obciach panstva. Tak 
v rok 1663 upísal Juraj Illézházy Alţbete Puxlerovej (verne 
slúţila jemu a jeho dcére od detstva aţ do vydaja), ako aj jej 
manţelovi Aronovi Fraitslagovi, kľúčiarovi Trenčianskeho 
hradu, hošták zvaný „Hošovský“ vo Veľkej Kubre (z hornej 
strany hošták Kubrického, z dolnej strany Ondreja Pale) v su-
me 25 florenov a oslobodil ho od poddanských povinností. 
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V decembri roku 1664 zase zaloţil Gabriel Illézházy za 300 
toliarov svoj majetkový podiel v obci Malá Kubra Ţófii 
Illézházy, ktorej zostal dlţen za 6 zápraţných koní. Uţ v roku 
1666 jej však obnos vyplatil a majetok zasa prevzal. V tomţe 
roku zaloţil aj Juraj Illézházy za 4.000 florenov svoje podiely 
vo viacerých obciach Trenčianskeho panstva grófovi Jurajovi 
Berényimu. Boli medzi nimi aj podiely Veľkej a Malej Kubry, 
ale bliţšie sa v listine nerozpisovali. 

Gabriel Illézházy zomrel v roku 1667 bez muţského potom-
ka a jeho polovičný podiel Trenčianskeho panstva, teda aj 
Veľkej a Malej Kubry pripadol Jurajovi Illézházymu a panstvo 
sa opäť scelilo v rukách jedného majiteľa. Juraj Illézházy sa 
pokúšal usporiadať majetkové pomery, to sa mu ale nepo-
darilo, lebo sa zaplietol do Thökölyovského povstania a zba-
vili ho hodnosti ţupana. Navyše aj on dal súhlas, aby dedičia 
Ondreja Segnera postúpili dve sedliacke usadlosti v Hrabovke 
a Veľkej Kubre, ktoré dostal ich otec za 400 florenov ako zá-
loh od Juraja Illézházyho, aby tento záloh postúpili v rovnakej 
sume Gašparovi Sirchiczovi. Okrem toho dal Sirchiczovi moţ-
nosť, aby si miesto sedliaka Ondreja Malana vo Veľkej Kubre 
scelil, aby to mal pokope. Na druhej strane usadlosti boli  Juraj 
a Ján Petrech. Obe tieto usadlosti vykúpil späť pre panstvo aţ 
Mikuláš Illézházy v roku 1711, keď vyplatil Sirchiczovým de-
dičkám Judite Sirchoczovej a Ţofii Balassovej po 200 + 200 
florenoch. 

V januári 1674 upísal Juraj Illézházy za 200 florenov jednu 
celú pustú sedliacku usadlosť so všetkým príslušenstvom, zva-
nú Bajzovské v chotári Kubry, za verné sluţby svojmu ku-
chárovi Jurajovi Bukovickému a jeho manţelke Lide Fabri-
ciusovej a oslobodil ho od poddanských povinností, okrem 
kráľovského desiatku. O mesiac na to zasa dovolila grófka 
Mária Forgáčová, manţelka Juraja Illézházyho, aby sa jej 
úradník Imrich Bobotský, ktorému dala do zálohu poddaného 
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v Kubre, dohodol s tým sedliakom na určitom ročnom plate 
miesto roboty a poddanských povinností. Bobotský sa dohodol 
so sedliakom Jánom Petroviechom tak, ţe mu bude sedliak 
platiť ročne 20 florenov a ţe mu v ţatve dodá na osem dní po 
dvoch ţencoch. V roku 1679 zvýšil Juraj Illézházy hodnotu 
zálohu o 150 florenov, ktoré pridal Bobotskému za verné 
sluţby ako veliteľovi hajdúchov.  

V chotárnom spore obce s Opatovou v roku 1674 vypo-
vedalo 32 svedkov zo susedných obcí, ţe miesta Proti oblému 
kameňu, U prievoza, Janakov vrch, Kobolnačka, Nad okrú-
hlym, Na Dubovci a na Hrachovej patria od nepamäti do cho-
tára Veľkej Kubry napriek tomu, ţe si ich privlastňujú Opa-
tovčania a robia tam škody. 

V roku 1675 poţičali si Juraj Illézházy s manţelkou ďalších 
400 florenov od trenčianskeho tridsiatkára a poštmajstra Gaš-
para Sirchocza a odovzdali mu za ne do úţitku dve celé pod-
danské usadlosti Juraja Petroviča a Ondreja Hlaváčoviech vo 
Veľkej Kubre aţ do vrátenia pôţičky. Ale o pol roka neskôr 
dňa 11. júna 1675 si od neho poţičali ešte 475 florenov a dali 
do zálohu majetok v obci Dolná Kubra pozostávajúci zo ţe-
liarov – Juraja Janáčka, Juraja Kubrického, Jána Krátkeho, 
Ondreja Lišku, Jána Šebána a podţeliarov – Jána Durasa, Jána 
Hlaváča, Juraja Vančeka, Jána Nedabola  a Jána Petrovicha, 
tieţ do navrátenie pôţičky. Obe tieto zálohy vymenil aţ 16. 
augusta 1711 Mikuláš Illézházy, keď vrátil peniaze dedičkám 
Gašpara Sirchicza. Juraj Illézházy nebol v stave tieto zálohy 
vymeniť, skôr naopak, ešte svoje  dlţoby rozmnoţiť : 
- V roku 1677 dal za 449 florenov Gašparovi Sirchiczovi do 

zálohu pole zvané Kubranská niva vo Veľkej Kubre na účet 
vína, ktoré si od Sirchicza kúpil, ale nezaplatil. Toto pole 
v krátkom čase kúpil. 

- V roku 1679 si znova poţičal od Sirchicza 2000 florenov 
a okrem polí v iných obciach panstva dal mu za ne do 



 865 

zálohu znova Kubranskú nivu, jednu ľúku, roľu zvanú Malá 
nivka o veľkosti 12 trnavských meríc výsevu a slobodníka 
Jána Tobiáša, všetko vo Veľkej Kubre.  

- V roku 1683 si na toto všetko od Sirchicza pripoţičal ešte 
150 florenov. 

- Napokon v roku 1688 dal Juraj Illézházy za 100 florenov do 
zálohu ţeliarsku usadlosť zvanú Poláčkovská vo Veľkej 
Kubre Jánovi Vranovi a jeho manţelke Kataríne Malanovej, 
z hornej strany Ján Matejoviech, z dolnej strany Ondrej 
Sütö. 
Všetok majetok zaloţený Sirchiczovi vykúpil zo zálohu aţ 

v roku 1711 Mikuláš Illézházy.  
 
Juraj Illézházy tieţ nemal muţského potomka, a preto 

adoptoval synovca Mikuláša z druhej strany vetva rodu. Tento 
prevzal funkcie hlavného ţupana Trenčianskej a Liptpvskej 
ţupy, ale majetky zdedil aţ po Jurajovej smrti v roku 1689. 

Mikuláš Illézházy si dal za úlohu usporiadať rozhárané ma-
jetkové pomery a povykupovať zaloţené časti panstva. Hneď 
v roku 1689 prevzal zaloţený majetok v Kubre od Imricha 
Bobotského, predbeţne do prenájmu, neskôr ho vymenil cel-
kom. Ako uţ bolo spomenuté vyššie, podstatnú časť zálohov 
v Kubre vykúpil späť pre panstvo od Sirchicza v roku 1711. 

V roku 1693 sa zasa obnovili chotárne spory s Opatov-
čanmi, ktorí skosili ovos na tzv. Zaťkovskej roli na Hrachovej 
v chotári Malej Kubry, inde sa píše Kubrica. Svedkovia, kto-
rých vypočúvali na ţiadosť Mikuláša Illézházyho vypovedali, 
ţe táto roľa patrí do chotára Kubrice a pasienky Vrch Ko-
bolasce rečené do Kubry. 

V roku 1696 dal Mikuláš Illézházy súhlas, aby Ondrej Ma-
lan prevzal tzv. Bajzovský grunt vo Veľkej Kubre a aby vy-
platili terajších jeho miestodrţiteľov. Oslobodil pritom Malana 
ako slobodníka od plnenia poddanských povinností, iba za 
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slobodníctvo musel platiť 18 florenov ročne a obvyklý de-
siatok z oviec a včiel. Okrem toho sa Illézházymu pritrafilo ísť 
do vojny, bol povinný mu dať jedného koňa do záprahu. 

Chotárne spory s Opatovou pokračovali aj v roku 1699. Pri 
obhliadke chotára svedkovia vypovedali, ţe vrchy, ktoré sa 
volajú Vinná stráňa, ďalej cesty nad Vinnou stráňou vţdy bý-
vala chotárna aţ po Čierne blato pri studienke súce, kde sa 
schodia tri chotáre – Kubranský, Opatovský a Petroleho-
tiansky. Miesta Homolka a navyše Kobolnačka Plešina pri tej-
ţe ceste vţdy patrili do chotára Kubry. Pochôdzka chotára sa 
v listine popisuje takto :  Vyšli z Veľkej Kubry, ... prišli k rie-
ke Váh ku skale, od pradávna zvanej Oblý kameň, na vrchole 
ktorého býval postavený kostolík – tempellum; Odtiaľ zabočili 
trocha vľavo pri chotárnom znaku zvanom Medczny sklad, 
ktorý delí chotáre Veľkej Kubry a Opatovej, zostúpili na sever 
a prišli k doline Usky jarek, ktorá tieţ delí spomenuté chotáre. 
Vystúpiac na vrch nad spomenutou dolinou, zo severnej strany 
ukázali nám v druhej prirodzenej doline istý pramienok, zvaný 
Široká studnia, ktorý tieţ tvoril chotár medzi Opatovou a Veľ-
kou Kubrou. Odtiaľto sa prišlo na cestu nad Vinnou straňou, 
Homolku, Kobolnačku a napokon na lúku na Dubovci, kde si 
Opatovčania narobili kopanice, hoci patrí do chotára Veľkej 
Kubry. 

Vzájomné napádanie sa a ţaloby pokračovali aj v roku 
1700, keď bol richtárom vo Veľkej Kubre Štefan Duras 
i v roku 1701, keď bol richtárom Veľkej Kubry Juraj Malan. 
Raz sa sťaţovala Kubra, ţe Opatovčania zajali trom Kubri-
čanom voly a jedného Kubričana pri tom chytili a dobili. Ino-
kedy sa sťaţoval opát Skalky, ţe Kubrania zajali  a uväznili 
richtára Opatovej, ktorý rúbal drevo v údajnom opatovskom 
chotári.  

Po skončení kuruckých vojen dal Mikuláš Illézházy  spísať 
v roku 1709 škody, ktoré počas nich utrpeli obce Tren-
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čianskeho panstva. O Kubre súpis hovorí nasledovné skutoč-
nosti :  Vo Veľkej Kubre má pán gróf 7 obývaných usadlostí, 
ktoré majú 12 párov zápraţe. Slobodníci obrábajú dve usa-
dlosti a majú štyri zápraţe. Ţeliarskych obývaných usadlostí je 
päť, majú tri páry zápraţe a podţeliarov bez záprahu je päť. 
Okrem toho sú tu štyri opustené ţeliarske usadlosti. Mlyn 
Vypálila cisárska armáda do základov. Podobne vyhorela aj 
celá dedina, takţe zostalo iba prázdne miesto, kde bola obec. 
Sami obyvatelia sa dosť biedne ubytovali v dedine. Posádka 
Trenčianskeho hradu pod velením podplukovníka Morelliho 
narobila obyvateľom obce škody na náradí, šatstve a iných 
veciach v hodnote 80 florenov a vzali im aj osem koňov a dve 
kravy. Okrem toho , keď išli posily k Ilave, pokradli občanom 
niektoré veci v hodnote do 18 florenov a ukradli im dvadsať 
koňov.  

V Malej Kubre sú dve sedliacke usadlosti so štyrmi pármi 
zápraţe. Jedna ţeliarska usadlosť má pár volov. Opustená 
ţeliarska usadlosť je jedna. Táto obec utrpela na viac razy ško-
dy na pokradnutom šatstve a obilí v hodnote do 120 florenov.  

 
Chotárny spor Veľkej Kubry a Opatovej pokračoval. V roku 

1711 protestovali jezuiti zo Skalky, ţe Kubrania zbili v mieste 
zvanom Na vrškoch istého Opatovčana. Ale Opatovčania 
oplácali a v nasledujúcich rokoch sa vyšetrovali násilnosti 
Opatovčanov a škody, ktoré narobili v chotári Veľkej Kubry, 
pričom zbili aj viacerých Kubranov. 

Ţivot poddaného ľudu v týchto časoch veľmi pekne ilus-
trujú inštancie – prosby, ktoré v núdzi a v ťaţkostiach podával 
k zemepánovi. V roku 1715 sťaţovali sa „ubohi poddani Malej 
Kubre“ Mikulášovi Illézházymu, ýe pre búrky  a veľké suchá 
prišli tohto roku na mizériu, lebo búrky im obrátili chotár na 
jarky. Ďalej sa sťaţovali, ţe predtým sa im dávalo na hody 
a k sviatkom po jednom okove piva, teraz uţ po bečke a ţe sa 
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prideľuje aj veľa syra. „Skrze takovuto nasilnu strovu do vel-
kej chudoby upadame.“ Prosili preto zemepána , aby im niečo 
odpustil z cenzov i osypov. V závere prosili, aby im pomohol 
urovnať chotárny spor so Soblahovom, ktorí sa im tlačia do 
chotára. 

V apríli roka 1717 sťaţoval sa úradník Trenčianskeho pan-
stva Ondrej Sambokréty Mikulášovi Illézházymu na Kubra-
nov, ţe hoci ich drţal pre nezaplatený cenz aj vo väzení, 
vzdorujú aj naďalej, lebo im vraj voda Váhu vzala z polí. 

V roku 1717 podala Malá Kubra  zemepánovi túto prosbu :  
„Vysoce osviceny pane, pane k nam ubohym poddanym velice 
milostivy a laskavy ! Psota velika a nemoţnost naša k tomu 
nas prinucuje, ţe by sme na dvere našeho milostiveho pana 
grofa klopali a za uleveny, aneboţto polehčeny nejakove jeho 
osvicenost ţadali; a to síce ponajprve v tejto veci, ponevač 
predešlymi časmi my nic vice sme nadavali, pomimo po jed-
nem zlatem, jako teţ i p. Ţircsiczovi kdy jsme bili zaloţeny, 
a v tento čas velice sme natisknuti, od pana perceptora skrze 
takovichţe penezi kantrovnych, ktoery do konce nechce nam 
v tej veci polahčit, pokavadţ by nemel od pana osviceneho 
poručeny. Potom nas poradku nas teţ tak ţenu, jako jiných 
poddanych, ač bilo poručeno p. oficirum, ţeby nam krivdy 
nečinili, mezitym tak sporadali, ţe musime tri dni s lichvu  
a tri s pešúrom zbyvat, a tak polechčeny ţadneho neny. Odkud 
viduce od os. panuv oficiruv, ţe nas tak drţia i pani stolični 
nas na takove danky pritahuju, čo nam neni vec moţna to 
znesti, neb chotar naš na same mrtvirni a jarky skrze privaly 
jest obraceny. Kdyby sme odjinud chleba nevyhledavali, 
museli by sme sa preč rozjit. K tomu teţ mnohe jine veci, jako 
su :  kmin, liskovce a plankyod nas pytaju, jako od jinych 
sedlaku, nemajice my ţadnych luk, kde by sme to mohli 
nazbirat, ale musime na jinych chotarech takove veci po-
hledavat. Naposledy i v tom mame zretedelnu krivdu, ţe So-
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blahovanie znovu od tych zemi, ktere su za našimi humny na 
portie  do svojej dediny pytaju, čo nam neni moţne na dvoje 
platit. Jedenkratnam byla sice dala vaša osvicenost, ţe sme 
naplatili, neţ zase k rukam vaši osvicenosti taze sprava. Proto 
tito šetky veci prednašeice pred našeho milostiveho pana 
prosime pre milosrdenstvi pana Boha, ţeby nas oslyšat neračil, 
ale laskavu odpoved za uniţenu prosbu našu dati račil, 
zustavujice vaši osvicenosti najmizernejši poddaní Malej 
Kubry.“ 

Gróf Mikuláš Illézházy  6. októbra 1717 rozhodol, „ţeby 
otcovsku lasku a milosrdenstvi naše vicej skusiti mohli“ – aby 
robotovali len tri dni v týţdni s dvojzáprahom. Peši nemusia. 
Kmín, lieskovce a plánky tieţ nemusia, ale kantry a iné ku-
chynské urbárne veci sú povinní dávať, okrem osypov. Čo sa 
stoličných daní týka, majú sa včas ohlásiť úradníkovi panstva, 
prefektovi i poţupanovi, aby sa im krivda nediala. 

Uţ v nasledujúcom roku 1718 sa Malá Kubra sťaţovala 
znova :  „Osvicena a velikomoţny pane, pane nam milostivy. 
Zdravy a prodluţeny ţivota vašej osvicenosti  od pana Boha 
vinšujeme a ţadame. Pričina ktera by byla jina neni toliko za 
myslotive vyslyšani od osvicenosti ţadame poniţene. Pone-
vadţ v našej mizernej dedince nejsme toliko štyrie na gruntoch 
osadli mizerni sedlaci. Takţe ponevadţ se ještie nachadzaju 
takovi lidie stari, kteri to pamatuju, ţe predkom ano i vaši 
osvicenosti neplatili jeden kaţdy gruntovnik a sedlak osadil 
toliko po dvuch zlatych kantrovych penez na cely rok. Včilej 
pak namesnik, to jest perceptor vaši osvicenosti od nas mi-
zernych ludi ţada po šjesti zlatych, ale to mluvice pan per-
ceptor, ţeby mel informaciu, aby sme toliko dve častie platili 
a tretia aby sa nam porazila, ţe nam osvicenosť račili odpus-
titi. Ale i to nam neni moţna vec vyplatit, ponevadţ naš mi-
zerny chotar nije aby sa popravil, ale čo dal se vice kazi a na 
vniveč prichadzi. Na to uniţene pokorne prosime vašu osvice-
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nosťjako uniţene instujeme ţeby aspon nas račili jedneho kaţ-
deho zanechať na tiech dvuch zlatych ročnie kantrovych pe-
niezi platit. Ponevač my jestli s cepami  a srpy svuj kus chleba 
nevyhledavame z inšiho chotara a uţitkov nemuţeme se vyţi-
viti ani čeledi svej. K tomu take unţene set uţime vašej osvi-
cenosti ţe neni pamati od našich predkov ani i za nas, aby sme 
takove poradky kdy vykonavali jako pominuleho roka pred 
Velikonocou z rozkazu panov oficieruv museli sme do Pe-
zinku jeden vuz najimat štrky voziti a to nas stalo dvanast zla-
tych. Ani i o pivo davame znamost vašej osvicenosti, ţe pone-
vadţ malo obyvatelov u nas jest, na kaţde vyročite svatky 
a slavnosti s panskeho dvochotku musime s pivovara  turnian-
skeho niekedy dvojku  aneb i bečku brati. To neni moţna vec , 
aby se mohlo u nas miniat, ponevadţ jest stran cesty, to a ta-
kove pivo kdyţ sa neminie, musime ho medzi sebou dielit a za 
takove panom namestkom platit, to jest  nam z veliku krivdu 
a ubliţenim. V tychto vecach zvrchu doloţenych uniţene a po-
korne pre odpaltu mileho pana Boha prosime, aby čo neby-
valo, to aby sme nevakonali ano i dalej pod ochranu mileho 
pana Boha a vašej osvicenosti mohli zustavati, jine pak po-
vinnosti naše podla našej največej moţnosti budeme usilovati 
sluţit. Laskavej odpovede občekavajíce zustavame v ochranu 
mileho pana Boha poručejice vašej osvicenosti nejmenši a mi-
zerni poddani Kubrae dne 17. ianuarii anno 1718.  Malo Gu-
branje. 

Gróf Mikuláš Illézházy rozhodol o prosbe takto : „Vyro-
zumeli sme ţadost suplikantuv :  čo se furuvani jejich dotyče, 
s takovymi povinni nejsu, a tak nemaj ich uradnik naš na ta-
kove fury nutit. Kantrovych penez, čo sa tyka, maju platit ve-
dla extraktu priloţeneho. Strany piva poručujeme uradnikovi 
našemu trenčanskemu, aby zatym len po jednom okove na 
vyročite svatky do tej malej osady daval a nic vice, čo oni 
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vedle tej ceny jako se v jinych šenkoch našich šenkuje do du-
chodkuv našich perceptorovi zaplatiti maji.“  
Datum Viennae dne 28. ianuarii 1718 Comes Nicolaus 
Illézházy m.p. 

Ale aj Veľká Kubra sa obracala s prosbami na zemepána. 
Okolo roka 1720 mu podala túto správu : „Milostivy a osvi-
ceny pane grofe, k nam chudobnym laskavy. Nemaice po panu 
Bohu všechmochucem ineho zastupce toliko ve vašej osvi-
cenosti, jakoţto v milostivem našem panovi a v laskavej vrch-
nosti všetku našu nadeju a ufani skladame, majice i teraz 
takovi teškost, kteru ani nemuţeme znašat. Totišto deset 
muškatyrov a jedneho kaprala kaţdodenne nas nekolko chu-
dobnych lidi musime chovat, čo by aţ takdo konce melo byt, 
naša vec nemoţna by byla znašat, krome, aby sme všetko na 
puste nechali, ponevač takmer kaţdoročne skrze povodne Vá-
hu, nemalu v našich malych ţivnostach škodu mavame jak 
v obili, tak v lukach. K tomu pripadaju na nas časte zhory 
i zdoly marše a odvašky i panu komendantovi trenčanskemu 
aţ nahle i inym oficerom potreba odvaška. Tu my najvice 
znašat musime, v kterych našich taškostiach !  Malan Ondrej 
(nevime odkud majice tak velku slobodu) nam ani od lichvy 
ano od kopanic a včel v ničem pomahat nechce. Ani s nami 
dedinskeho poradku nedrţi, ponevač i do richtarskeho domu 
chodit se protivi. Druhy pak slobodník Tobiaš všelijaku tarchu 
s nami znaša, skrz ktere veci od vašej osvicenosti i pre mi-
losrdenství Boţí ţadame rady i spomoţeni a za nas chudob-
nych zastupeni., laskavej odpovedi očekavame. Vaši osvice-
nosti poniţeni povolni poddani obyvatele Velkej Kubry.  

Tieţ v tom čase panský richtár z Veľkej Kubry Ondráš 
Duras, ktorý mal pol hoštáka s malým príslušenstvom, prosil 
zemepána, aby ho oslobodil od povinnosti platiť danky, lebo 
pre „urad svuj a povinnosti panske“ musí zanedbávať svoje 
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prace. Okrem toho, inde sú vraj panskí richtári takto oslo-
bodení.  

Koncom roka 1720 sťaţovali sa „uniţeni a nehodni poddani 
Velko Kubranie.“, ţe v roku 1715 boli za úradníka Juraja 
Bánoczyho veľmi preťaţení ubytovaným vojskom. Dňa 16. 
mája 1716 im veľká povodeň urobila škody na viac ako po-
lovici posiateho chotára a značnú časť Váh aj „odrúcal“, na-
vyše „my ubohi lidie majice na krkoch kvartilnikov, na ten čas 
„španielov,“ ţiadali aj ţupu o odhad škody. Napokon v roku 
1720 pre veľkú povodeň nemohli za 14 dní obilie ani vidieť 
a všetko vzalo skazu a čo posiali  na jar, pre veľké sucho  sa 
im nevrátilo ani semeno. Prosili preto grófa o odpustenie časti 
povinností. Mikuláš Illésházy im vzhľadom na škody spôso-
bené Váhom odpustil okrem povinnej roboty štvrtinu všet-
kých urbárskych povinností. 

Mikuláš Illésházy zomrel ako kancelár Uhorskej kráľov-
skej dvorskej kancelárie vo Viedni v roku 1723. Keď po ňom 
nastúpil jeho syn Jozef Illézházy, rozkvet panstva dosiahol vr-
chol. Jozef Illézházy neodmietol ţiadnu inštanciu, ktorú mu 
poddaní podali a dosiahol v rode najvyššie štátne funkcie.  

V roku 1731 prosili poddaní z Kubrice Jozefa Illézházyho, 
aby im odpustil z cenzov, lebo vlani im búrka zbila polovicu 
chotára a teraz im zase na štyroch gruntoch a štyroch hoštá-
koch uhynulo v krátkom čase 31 kusov hovädzieho dobytka. 
Gróf im odpustil 10 florenov z peňaţných platov. 

Podľa daňového súpisu Veľkej Kubry za rok 1738/1739 ţilo 
tam 23 sedliakov (päť s celou, jedna s trištvrťovou, dvanásť 
s polovičnou a päť so štvrtinovou usadlosťou), 21 ţeliarov 
(päť s celou, šestnásť s polovičnou usadlosťou) a devätnásť 
podţeliarov. Richtárom bol mäsiar Ondrej Švecoviech. S po-
medzi sedliakov mal remeslo zapísané on, krajčír Ondrej Liš-
ka a obuvník Ondrej Ševcoviech. Medzi ţeliarmi boli obuvníci 
Štefan Polievka, Michal Švitel a Pavol Švitel., tkáč Ján Tka-
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dlec a kováč Jozef Kunis. Okrem toho tu ţili mlynári Ondrej 
a Ján Baš a Ján Krčmár. Páleničné kotlíky mali šiesti a hod-
notili sa na 5 aţ 10 florenov ročného dôchodku. Je zaujímavé, 
ţe 21 sedliakom, teda skoro všetkým a 9 ţeliarom a pod-
ţeliarom sa pod titulom „obchodu kaţdého druhu“ vyrúbilo 
1,25 aţ 3 florenov k daňovému základu. Išlo zaiste najviac 
o obchod s drevom, obilím a podobne. 

V Malej Kubre v tom čase ţilo 11 sedliakov (dva celí, štyria 
s polovičnou, traja so štvrtinovou a dvaja s osminovou usa-
dlosťou), štyria ţeliari (všetci s celou usadlosťou), šesť ma-
lých ţeliarov a päť podţeliarov. Richtárom bol Ondrej Straka. 
Remeslo mal zapísané len malý ţeliar Ján Kočišov ako vtáč-
nik. Podobne ako vo Veľkej Kubre, aj tu mali všetci sedliaci, 
traja ţeliari  a jeden malý ţeliar vyrúbené pod titulom obchodu 
1,25 aţ 2,50 florena dane. Ďalej desať sedliakov a štyria ţe-
liari mali odanený úţitok zo záhrad od 30 denárov do 1,65 
florena. Páleničné kotlíky mali traja odanené od 1,25 do 7,5 
florena, päť sedliackych mlynov bolo odanených od 2,5 do 5 
florenov a napokon chovali 19 úľov včiel.  

V roku 1748 sa sťaţoval „nehodny a ubohy poddany Ondrej 
Liška, obyvatel kubransky“ zemepánovi Jozefovi Illézházymu, 
ţe kedysi mal aj on jeden slobodný grunt, ktorý gróf spolu 
s inými v roku 1743 vymenil, od ktorého platil panstvu ročne 
18 florenov miesto roboty. Za celý čas uţívania tohto gruntu 
ani jeho predkovia ani on nezostali nič dlţen. Naopak za ţi-
vota grófovho otca dodal podľa povinnosti slobodníkov jed-
ného ozbrojeného husára i s koňom a aj teraz počas insurekcie 
dodal jedného koňa súceho pod husára a nedostal ho späť, ani 
náhradu zaň. Napokon sa sťaţoval, ţe pri vymieňaní tohto 
gruntu dostal o 75 florenov menej, ako je vyznačené v cesio-
nálskom (inskripčnom) liste. Prosil preto o nápravu krivdy.  

Gróf rozhodol takto : „Pretoţe v inskripčnom liste mal su-
plikant povolenú stavbu do 70 florenov, prikázal fiškálovi 
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a úradníkovi panstva jeho stavanie ošacovať a za koľko dreva 
z panských hôr sa v ňom nájde, nech zaplatí z pokladne pan-
stva.“ 

Okolo roku 1750 vykonal richtár Ondrej Král „hodno-
verneho svedoma urad kubransky“ súpis škôd, ktoré spôsobila 
povodeň Váhu v chotári obce. Podľa súpisu škodu utrpelo 26 
obyvateľov, ktorým voda  podomlela spolu 94,5 meríc oráčin 
(v tom bolo aj niečo kopaničnej pôdy) a lúky na 25 vozov 
sena. Niektorým v tom roku skapal aj dobytok. Spolu uhynulo 
13 kusov hovädzieho dobytka a 6 koní. V závere bolo poz-
namenané – „potom take  vyšla nam voda ponajprv hned z jari 
do pola, ktera nam urobila škody v lukach. Z nich sme nevzali 
ništ a zboţie nam zhubila teţ v trave. Po druhej vyšla v ţatve, 
ktera nam zhubila zboţie v klasoch a nektere sa nevzalo ništ. 
Všetko temer na skazu vyšlo, ani krma ani zrno ničomu sa 
nehodilo, na prosa, maky a semence kade zašla, tedyš na skazu 
vyšlo a nevzalo ţadneho uţitku.“ 

V roku 1751 protestovala Judita Tolvay – vdova  Motešická 
u ţupy pri obyvateľom Kubry a Kubrice, ţe v roku 1749 vtrhli 
na nepochybné miesto v chotári Petrovej lehoty v miestach, 
ktoré Petrolehoťania nazývajú Zrebíky, Kubričania Prieloţky 
a ţe si tam vykopali kopanice a robili ďalšie škody. 

Okrem poddanskej robotnej povinnosti sa obyvatelia museli 
zúčastňovať aj na prácach verejnoprospešného záujmu, ako 
bolo treba. Napríklad, keď hrozil  v júni 1758 vpád pruských 
vojsk do Trenčianskej ţupy, opevňovali hraničné priesmyky. 
Na upevňovaní Vlárskeho priesmyku sa zčiatkom júna 1758 
zúčastnilo tri dni aj 16 muţov z Veľkej Kubry.  

Jozef Illézházy zomrel v roku 1766. Jeho syn Ján Babtista 
štedro podporoval slovenské písomníctvo a stovky zlatých 
ročne rozdal na podporách chudobným v šatstve, obuvi i v ho-
tovosti.  



 875 

V roku 1764 prosil Jano Bas, mlynár z Kubry zemepána, 
aby mu pomohol pri vyslobodení syna z vojenčiny. Syn sa 
nedávno oţenil a pred niekoľkými týţdňami, keď bol v Tren-
číne, opil sa tam a dostal sa medzi vojakov, ktorý bo zver-
bovali do pešieho pluku princa Ferdinanda. Prosbu zdôvod-
ňoval, ţe na jednej strane sa jeho syn Jano Bas za vojaka ne-
hodí, lebo je chorý na nohy, na druhej strane by to bolo 
panstvu na škodu, lebo je dobrý remeselník mlynárskeho re-
mesla a pilný v odbavovaní robôt.  

Najvýznamnejšou  udalosťou v ţivote poddaného ľudu 
v 18. storočí bolo uskutočnenie Tereziánskej urbárskej refor-
my v rokoch 1770 aţ 1772. Pri jej zavádzaní prišla do Veľkej 
a Malej Kubry v roku 1770 ţupná komisia, ktorá poloţila zás-
tupcom obce  deväť otázok ohľadne úţitkov a škôd, aké má 
obec vo svojom chotári a o rozličných doterajších povin-
nostiach poddaných. Na otázky okrem iného vo Veľkej Kubra 
odpovedali, ţe polia majú úrodné na ţito, raţ a surţicu. Pre-
toţe majú málo chotára, strukoviny sadia do úhorov. Lúky 
môţu kosiť dva razy, ale tieţ ich majú málo. Drevo na kúrenie 
a stavby im dáva panstvo kaţdoročne zdarma v tunajších ho-
rách, iba polesnému sa dáva pri cajchovaní sedmák a háj-
nikovi groš. Obecnú zem majú ovsennú, zvanú Na vrse na tri 
merice, lúku na sedem koscov niţe dediny a močidlá blízko 
okolo Váhu. Mlyny sú dva, ktoré stačia mlieť im aj vidie-
čanom i trenčianskym pekárom. Škod y majú v tom, ţe najmä 
v tomto roku im Váh odomlel veľa pozemkov. Jeden „celo-
domník“ vysiela asi 28 meríc a lúky má na troch koscov dve 
z troch lúk sa môţe kosiť dva razy.  Z polí sú úrodné asi dve 
tretiny a sejú tam raţ, ţito a surţicu v honoch Pod horu, Pod 
lipovu, Za luhy, Na Dlhej, Na Homolovskej. Stredné úrodné 
polia asi z jednej šestiny zo všetkých sú u Kleničov, U barin, 
Na Trhovem aPod Skalim. Napokon vrchových či ovsenných 
zemí je tieţ jedna šestina, ktoré sú v honoch – dvoje na 
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Prieloţkách, Pred Čiernym, Pred Sigoťú, Pri Kubrických jame 
a na Prieloţkoch od neporadzkého a peťovského chotára. 
Robotujú od kaţdého celého gruntu kaţdý deň s dvojzá-
prahom alebo dvomi pešiarmi. Cez ţatvu a hrabačku dávajú 
po štyroch pešiaroch. Miesto deviatku dávajú zosyp – tri 
merice ovsa a tri merice jačmeňa. Predtým, asi pred rokom 
dávali jednu celú a jednu osminu merice ţita, tri osminy 
jačmeňa, tri osminy surţice a tri merice ovsa. Desiatok od 
oviec a  včiel dávajú in natura, alebo od kaţdého kusa, alebo 
kláta jeden denár. Danky panské platia od kaţdého gruntu po 
šesť florenov a päťdesiat štvrtín denára. Z hydového dávajú 
dve husi, alebo tridsať šesť denárov, jedného kopúna alebo 12 
denárov, osem sliepok alebo pod osem denárov za kaţdú a 25 
vajec alebo pol denára za kaţdé jedno vajce. Napokon ešte dva 
lyčáky, alebo po tri denáre. Od 12 hoštákov platí kaţdý za 
robotu od vlaňajška po šesť florenov, keď predtým platili päť 
florenov. Ale za to, ţe berú v hore proti zákazu surové drevo 
a predávajú ho sa im poplatok zvýšil. Kántry (peňaţný plat) 
platia ţeliari uţ 40 rokov po  jeden a pol florena, za hydové 65 
štvrtiek denára, alebo môţe dať in natura jednu hus, polovicu 
kopúna, štyri sliepky, dvanásť a pol vajca a jeden lyčák 
(polivicu toho, čo sedliaci).Okrem toho dáva obec jedno teľa, 
alebo 75 denárov. Menší hoštátnici nedávajú ţiaden plat, ale 
sú povinní chodiť s listami alebo rezať sečku. Od páleničných 
kotlíkov platia po jeden a pol florena. Od šenkovania páleného 
28 florenov. Dary nedávajú ţiadne a vyššie uvedené povin-
nosti plnili od starodávna aj ich predkovia. Zápisnicu podpísali 
a všetci kríţikom potvrdili richtár Ján Sokol a prísaţní a z ob-
ce Ondrej Liška, Adam Masár, Adam Hlaváč, Juraj Janíček, 
Ondrej Martinka, Ján Duras, Michal Matejka a Ján Krátky. 

Malá Kubra odpovedal na deväť bodov v úvodnej časti, po-
dobne ako Veľká Kubra. V texte bolo napísané, ţe obec Malá 
Kubra má zem o výmere 3 meríc Na Šarkance a dve lúčky na 
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troch koscov; v obci je jeden mlyn, ktorý im stačí. Naproti 
tomu, ale majú málo lúk, a preto chovajú len roţný statok 
a kone nie. Nemôţu si zarábať furmankami. Na jeden grunt 
vysievajú asi štyridsať meríc. Polovica na Záhumní je úrodná, 
ale druhá polovica je súca len na ovos. Na jednu usadlosť 
pripadajú lúky na dvoch koscov. Robotujú od celého gruntu tri 
dni v týţdni s dvojzáprahom, alebo s dvomi „pešiarmi“ od Ju-
ra do Michala kaţdý deň, potom len s jedným pešiarom. 
Príchod a odchod sa im prijímal do pracovného času. Na 
pánske prichodili okolo ôsmej aţ deviatej hodiny. Za sta-
rodávna dávali miesto deviatku zosyp aţ do roku 1717, kedy 
im to panstvo po inštancii odpustilo. Desiatok z oviec a včiel 
dávali in natura, alebo od kaţdého kusa, alebo kláta po desiaty 
deň. Ďalej platili ročne od jedného celého gruntu tieto „dan- 
ky“ : 

- peňaţný plat (kantry) – 4,30 florenov; 
- hydové ako Veľká Kubra; 
- od páleničných kotlíkov platili jeden floren a 50 denárov; 
- od šenkovania páleného platili 10 florenov 
- napokon celá obec dávala pol teľaťa, alebo 37,5 denára; 
Toto všetko platili podľa starej obyčaje a dary nedávali 

ţiadne. Zápisnicu podpísal dedinský richtár Adam Fabo.  
Podľa urbárskeho súpisu z roku 1770 bolo vo Veľkej Kubre 

32 sedliakov, 45 ţeliarov a 4 podţeliari. Veľkosť usadlosti 
sedliakov bola 1/4 – 1/2 – 3/4 usadlosti. Ale trojštvrtinovú ma-
li len dvaja sedliaci. Intravilán pri polovičnej usadlosti bol 7/8 
bratislavskej merice. Štvrtinová usadlosť mala 7 b.m. poľa 
a lúky na ½ kosca, väčšie usadlosti primerane k tomu. Celá 
usadlosť mala teda 28 b.m. poľa. Ţeliari mali len intravilán pri 
dome o výmere 1/8 – 1/2 - 1 b.m. 

Zásadnou zmenou, ktorú priniesla urbárska reforma, bolo 
prehodnotenie pôvodných sedliackych a ţeliarskych usadlostí. 
Do stavu sedliakov preklasifikovali aj ţeliarov, ktorí mali 
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okrem domu aj polia a lúky, ako aj niektorých ţeliarov s väč-
šou výmerou kopaníc. Usadlosti sa uţ potom neviazali na je-
den pôvodný názov, ale sa rozdelili podľa skutočných maji-
teľov – drţiteľov na podielové usadlosti, ku ktorým sa pri-
počítali aj kopaničné polia. Tým stúpol počet sedliakov – 
„večitých sedliakov“ na 56, z ktorých 23 boli bývalí ţeliari, 
ale výmera pôvodnej usadlosti klesla asi na 18 bratislavských 
meríc poľa a lúky na dvoch koscov. Ţeliarov  s domami potom 
zostalo len 25 a ţeliarov bez domov zostali štyria. 

Veľkosť usadlosti sa pohybovala od 1/8 – 1, intravilán bol 
1/2 – 1 b.m. Povinnosti poddaných stanovila Tereziánska 
urbárska reforma jednotne pre celú krajinu. Z nej vyplynuli 
pre jednu usadlosť vo Veľkej Kubre tieto povinnosti : 

- 52 dní roboty s dvojzáprahom, alebo 104 dní roboty 
ručne; 

- ročný cenz od domu – jeden floren; 
- miesto deviatku – štyri floreny; 
- usadlosť musela doviesť fúru dreva na kúrenie; 
- usadlosť musela dodať jednu holbu topeného masla, 

dvoch kopúnov, dve kurence a dvanásť vajec; 
- menšie usadlosti mali povinnosti primerané k tomu. 
Ţeliari s domami pracovali 18 dní do roka ručne a platili 

jeden floren cenzu. Podţeliari pracovali len 12 dní do roka 
ručne a neplatili nič. 

Podľa tohoţe súpisu bolo v Malej Kubre 12 sedliakov, 14 
ţeliarov s domami a jeden podţeliar. Sedliaci mali 1/4 - 1/2 
usadlosti, iba Adam Fabo mal celý grunt. Intravilán pri celej 
usadlosti bol 2 b.m. a na celú usadlosť tu pripadalo 40 b.m. 
polí a lúky na dvoch koscov, teda viac ako vtedy vo Veľkej 
Kubre. Intravilán ţeliarov mal 1/16 – 1/2 b.m., domy s intra-
vilánom 1/2 b.m. mali 7 b.m. poľa, ale domy s intravilánom 
1/16 – 1/8 b.m. nič.  
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Po prehodnotení podľa tereziánskej urbárskej tabuľky tu 
potom v roku 1772 bolo 18 sedliakov, 8 ţeliarov s domami 
a jeden podţeliar. Veľkosť usadlosti bola 2/8 – 5/8 b.m. (iba 
Adam Fabo mal 1 2/8, intravilán 1/2 - 1 b.m (Fabo 2 b.m.). 
Výmera pôdy pri jednej celej usadlosti klesla aj tu  a to na 22 
b.m., lúky zostali na dvoch koscov. Nové poddanské povin-
nosti boli rovnaké, ako vo Veľkej Kubre.  

Tereziánska urbárska reforma priniesla isté úľavy hlavne 
pôvodným sedliackym usadlostiam. Naopak ţeliari, ktorí mali 
veľa kopaníc a preradili ich za sedliakov, boli v istej nevý-
hode, lebo im pribudli povinnosti , ktoré predtým nemali.  

V roku 1779 vyšetroval slúţny na ţiadosť správy Tren-
čianskeho panstva ţalobu na niektorých Kubranov, ţe na svia-
tok sv.Štefana minulého roka prefanovali v kubranskej krčme 
cirkevné obrady tým, ţe napodobňovali kňaza, slúţiaceho 
omšu. Svedok Martin nepokoj z Veľkej Kubry vypovedal, ţe 
keď prišiel do krčmy, našiel tam okrem iných Štefana Valas-
čina, Ondreja Vaculu a Adama Ďadíka a videl, ţe Valasčin 
chodil s pohárom po krčme dvíhal ho ako kalich, memlajúc 
„dominus vobiscum“ a „oremus“. Oslovoval Vaculu a Ďadíka, 
aby mu miništrovali, hovoriac, ţe on je sv. Štefan. Vacula mu 
povedal, ţe on nie je sv. Štefan, keď pije pivo. Ján Záhorák ich 
potom napomenul, aby tak nerozprávali. Bol tam aj pánsky 
richtár Juraj Vaníček a ten ich so smiechom oslovil „cito“ 
(rýchlo) chlapci.  

Na ţupnom zhromaţdení, ktoré sa konalo 25. októbra1785 
zamietli sťaţnosť Kubranov, ţe im panstvo zakazuje predávať 
suché drevo. Toto právo patrí v zmysle urbárskej regulácie 
panstvu a pri zavádzaní urbára sa ani obci neponechalo. 

V roku 1791 podala Veľká Kubra proti panskému richtárovi 
Ondrejovi Ševcech ku grófovi túto ţiadosť :  

„Excelencia osvícená ! Milostivý a láskavý pán gróf ! 
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Obec naša uboha Kubranska z prinucenosti sve, ponevadţ 
neni moţná vec na neporadnosti panského richtara hladet. 
Z uniţenosti tehdy pred jeho excelenciu osvicenu, jakoţto 
sveho dedičneho a milostiveho pana grofa, na jeho ţalobu tuto 
podava a vyslyšana byti ţada. Mezi jinymi vecmi, to dava 
k vedomosti predne jeho excelencii chudoba vecka kubranska, 
ţe pansky richtar velice poddanych na všecek spusob suţuje 
a trapi, ponevadţ pri jednej kaţdej poradce ţada to,aby mu od 
kaţdej vysluhu dali. Aj mu ju davaju, nebo sa jeho velice 
obavaju. Potom nespravne sluţi slavnemu panstvi, to dava 
znati odtud, ponevadţ jekove prutie pre slavne panstvo pomi-
nulej jesene sa rubalo na Sigoti. Aj on na seba nezapomnel 
a z narubanej hromady, čo poradnici narubali, sebe teţ voz 
vţdy nabral, takţe tejto jesene radneho si bol zebral.  

Potom jemu chudoba tak mosi robit a podany jako sláv-
nemu panstvi z tej pričiny, ţe sa ho boja, ţaden zprotiviti sa 
nesmí. 

Pekny kusek na sebe bol ukazal, ţe je spravedlivy sluţeb-
nik. Slavnemu panstvi toho času jako poddani s.v. trusvozili 
do vinohradu a záhrady. I tu bol na sebe pamatlivy, jemu teţ 
museli poddani z domu panskeho brat ana jeho rolui vyvaţat 
ostatek totiţto čo pozustalo či mu dovoleno bylo nebo  nie, 
o tom my sudit nechceme, ale slavnemu panstvi k vedomossti 
davame, dosti na tom, ţe tak ti čo jemu vozili jako by slav-
nemu panstvi boli vybavili poradku dali. 

Potom ubohym vdovam a sirotam, kde moţe veliku krivdu 
čini, nebo dopustil sa takej smelosti , ţe dal timto nevolnym aj 
take mista, čo sa plati od toho, kosit; jest sice pravda, ţe od 
slavneho panstvi rozkaz vyšel, čo je vykučovaneho, aby sa 
take mista pokosili, ale on kosil aj čo je urbare a tak robi čo 
chce, nie vatšeho pana v dedine nad neho. 

Za kosenie musili chudobne vdovy platiti, snadno toho vy-
neslo na 7 zlatycha adotud nešel sam k poradnikom, dokud ti 
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penize nestrovil, hajnikov toliko vystrajal a on pel a muziku si 
drţal, nebol na senach panskych ani raz, len za ty penize ho-
duval. 

Jedna ţena mizerna Janova Polenka rečena, v tom popi-
sovani, mala v svej zahradce peknu presadu, tak ho prosila 
z plačom, aby jej to nechal, ţe sa chce obţivit a predat, on ale 
jej vytahel všecku a kdesik obratil.  

Dvum poddanym Psotovi a Tobiaš Janovi vzal zalohy, slu-
bel vydat, aţ mu pojdu ţat. 

Do hory stavnej panskej slobodne ide, tolko ma dreva 
pekneho na svem dvore, jako excelencia v svej rezidencii či je 
mu dovoleno, to na sud jeho osvicenosti nechame. Naša osada 
chatrna Kubranska neni potrebna panskeho richtara, obzvlšt 
takeho šafara, nebo mame blizko nas jeho milost pana pol-
kraba v Trenčanskom zámku, ked nam najmenší rozjaz orijde 
od s. panstvi, a on by nam povedel, my chceme ochotne vy-
konat. Mame teţ hajnikov panskych, i ti na to su postaveni, 
aby na nas pozor meli, i takovych my posluchat chceme. 

Potom uţ tohto richtara sme všetci nasyceni, nebo velice 
spyšnel a velike krivdy od neho mame, aţ dalej on bude nad 
nami rozkazovať, musime na skazu vyjiti a toto jeho exce-
lencia vime, nerada, ale na poddanych jako otec ditky sve 
uprimne miluje a štesti nam praje. A tak prosime jednomy-
selne my chudobny, ţeby na nas vzhlednuti a ţadost naši 
z vyloţenych spravedlivych pričin vyslyšiti dobrotive a nas od 
čilejšiho richtara osloboditi račila. My do upnej smrti všecku 
poddanost, poslušnost naproti nam poručenym rozkazum od 
slavneho panstvi preukazovat chceme a zo toto velike dobro-
deny, ktore ţadame, za  stale zdravy, štesti a poţehnani slav-
neho dvoru jeho excelencii, na modlitbach našich modliti nik-
dy neprestaneme a na tuto našu prosbu, ţadostivu resolutiu 
občekavat budeme. 
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Jeho excelencii osvicenemu p. grofovi verni a poslašni pod-
dani cela obec Kubranska a zvlašt chudoba za gratiu ţadajici.“  

Panský fiškál potom 13. októbra 1791 sťaţnosť vyšetroval. 
Za obec boli prítomní richtár Adam Masarech, prísaţní Ján 
Krátky, Martin Malan, Ján Kubričan a niekoľko ďalších obča-
nov z obce, medzi nimi aj panský krčmár Ján Martinka.  

Keď fiškál prečítal sťaţnosť, richtár, prísaţní a občania 
z obce popreli, ţeby niečo o sťaţnosti vedeli. Napokon sa 
zistilo, ţe pôvodcom ţaloby bol krčmár Ján Martinka, Ján 
Martinka, Juraj Kubrický a niekoľko ďalších, ktorí na tomto 
prejednávaní sťaţnosti neboli prítomní. Richtár Ševcech jed-
notlivé body ţaloby buď poprel, alebo vysvetlil, ţe tak konal 
na príkaz panstva.  

Na jeseň v roku 1793 sa obrátila Veľká Kubra na ţupu so 
ţiadosťou, aby im pomohla dokončiť ochranné hrádze na 
Váhu. Oni uţ s veľkými ťaţkosťami a na úkor poľnohospo-
dárskych prác uloţili do nich niekoľko sto zväzkov prútia 
a vyše dvesto siah kameňa a hrozí nebezpečie, ţe prípadná 
veľká voda zničí doterajšiu nedokončenú prácu a pritom aj 
verejnú cestu. Ţiadali prikázať Opatovej, aby si aj oni vo 
svojom chotári urobili ochranné hrádze v náväznosti na ich 
hrádze a aby im pomohli aspoň tri obce. Ţupa na generálnom 
zhromaţdení 27. novembra 1793 rozhodla, ţe pre pokročilú 
jeseň sa bude môcť v stavbe pokračovať aţ na jar. Zatiaľ vy-
pracuje ţupný geometer projekt. 

Po smrti Jána Babtistu Illesházyho v roku 1799 prevzal 
majetky Štefan Illesházy. Bol posledným členom významného 
rodu, lebo nemal potomkov, a tak pomaly doţíval bez väčších 
zásahov do majetkovej podstaty panstva. 

Dňa 7. novembra 1801 sa riešil chotárny spor medzi Veľ-
kou a Malou Kubrou z jednej strany a Bošianskou Neporadzou 
z druhej strany o horu a miesto zvané Svitava. Sporné miesto 
rozdelil geometer čiarou, na ktorej postavili 10 chotárnych 
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kopcov. Čiara začínala tam, kde sa stretali chotáre Bošianskej 
Neporadze, Poťovky a Veľkej Kubry a končili tam, kde sa 
stretávali chotáre Bošianskej Neporadze, Kubry a Soblahova. 
Obnovenia chotárnych hraníc sa okrem úradníkov ţupy  a pan-
stva zúčastnili za Veľkú Kubru richtár Ján Malan, prísaţní 
Martin Krátky a Michal Janíček, z obce Ján Martinka a Ján 
Hlaváč; za Malú Kubru tu bol richtár Ján Záhradník, prísaţní 
Pavel Boţik a Adam Sýkora a z obce Ján Fabo a Martin Vlna. 

V októbri 1807 sa sťaţoval Jozef Zamárdy zo Zamaroviec 
inšpektorovi Trenčianskeho panstva, ţe Kubrania nedodr-
ţiavajú dohodu o ostrove zvanom Pod skalu, na ktorý si robia 
sporný nárok. Navyše 24. októbra  vpadlo asi 80 obyvateľov 
Veľkej Kubry cez obed na ostrov a kravy, ktoré tam pásli jeho 
a synovcov pastieri, zčasti rozohnali a z jeho kráv bez všetkej 
príčiny zajali a odviedli 8 odjníc a 4 jalovičky. Keď poslal 
svojich ľudí k richtárovi do Kubry, miesto odpovede, dostalo 
sa im nielen nadávok a vyhráţania, ale istý Kubran menom 
Hausnecht jeho sluhu aj vyfackal. Takéto nepriateľstvo nemô-
ţe prejsť mlčaním, a pretoţe sa kravy pásli na jeho vlastnom, 
ţiada ich vrátiť a Hausnecht nech dá zadosťučinenie zbitému 
sluhovi. 

V júni 1811 postavením chotárnych kopcov a znakov úrad-
ne potvrdili obnovenie chotárnych hraníc medzi Veľkou a Ma-
lou Kubrou z jednej a Peťovkou z druhej strany, v mieste hory 
zvanej Javorník. Za Veľkú Kubru bol prítomný Ján Hlaváč 
s prísaţnými obce Ondrejom Ševcechom, Jánom Liškom, 
Adamom Masárom a Martinom Krátkym. Za Malú Kubru boli 
prítomní prísaţní Pavel Boţik, Martin Vlna, Ján Záhradník 
a Ján Šebán. 

V roku 1828 sa konal celokrajinský súpis pre daňové účely. 
Nezachytával síce úplny stav obce, lebo evidoval len obyva-
teľov vo veku od 18 do 60 rokov, predsa však poskytol o obci 
zaujímavé údaje, ako napríklad : 
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- bol vykonaných súpis 73 mien daňových poplatníkov, s kto-
rými bývalo spolu 223 osôb vo veku od 18 do 60 rokov;  

- v obci bolo 73 domov s 34 sedliakmi a 39 ţeliarmi; 
- ako remeselníci boli zapísaní len dvaja mlynári – Ján Zá-

hradník a Juraj Babuša, ktorí mali v nájme panské mlyny; 
- veľkosť výsevu u sedliakov sa pohybovala od 5 do 10 bra-

tislavských meríc; 
- Adam Krátky mal 15 beţných metrov; 
- Adam Krátky mal lúky pre 4,5 kosca; 
- niektorí ţeliari mali po 3/8 poľa, ale lúky nemali ţiadne; 
- polia mali 444 beţných metrov a lúky na 7 koscov; 
- zapísaných bolo 35 zápraţných volov, 71 kráv, 11 kusov 

junčoviny, 86 koňov, 165 oviec a 11 bravov; 
- polia obrábali trojpoľným systémom a z celej výmery bolo 

47 beţných metrov 1. triedy, 95 beţných metrov 2. triedy 
a 302 beţných metrov 3. triedy, od ktorých platili dane 47 
grajciarov za  jeden beţný meter 1. triedy 36 grajciarov za 
jeden beţný meter 2. triedy a 24 grajciarov za jeden beţný 
meter 2. triedy; 

- podľa kalkulácie polia boli mierne stratové, ale lúky a chov 
kráv ziskové; 
Vo všeobecnej charakteristike bolo napísané, ţe : 

- obyvatelia obce si zarábali ručnou prácou a záprahmi 
v susednom meste Trenčín; 

- iba 1/6 chotára obce leţí na rovine, čo je asi tá označená za 
1. triedu; 

- ostatná časť chotára bola rozloţená vo vŕškoch a horách; 
- pôda bola ílovitá a na rovine zmiešaná humusom; 
- oziminy boli siate do 1/3 a jariny do 2/3 polí; 
- jednotlivé polia boli hnojené kaţdých päť rokov, hoci by 

potrebovali kaţdoročne; 
- polia boli orané na jar a jeseň dvakrát dvojzáprahom; 
- trh mali na pol hodiny v Trenčíne; 
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- z Váhu, ktorí tečie pri chotári nemajú osoh, ba naopak majú 
z neho len škodu pri povodniach; 

- ako susedov Trenčína ich zaťaţujú prechody vojska; 
 

V Malej Kubre zachytil tento súpis 25 mien daňových 
poplatníkov, s ktorými bývalo spolu 73 osôb vo veku od 18 do 
60 rokov; 
- v obci bolo postavených 25 domov so 17 sedliakmi a 8 

ţeliarmi; 
- ako remeselníci bolo zapísaní dvaja mlynári – Jozef Za-

chara a Jozef Záhradník; 
- sedliaci mali polia o výmere 165 beţných metrov a lúky pre 

45 koscov; 
- piati ţeliari mali polia o výmere dva beţné metre a ostatní 

nemali nič; 
- polia obrábali trojpoľným systémom a z celej výmery bolo 

17 beţných metrov 1. triedy, 33 beţných metrov 2. triedy 
a 114 beţných metrov 3. triedy. za jeden beţný meter poľa 
1. triedy platili 36 grajciarov, za jeden beţný meter poľa 2. 
triedy platili 18 grajciarov a za jeden beţný meter poľa 3. 
triedy platili 9 grahciarov; 

- vo všeobecnej charakteristike obce je poznané, ţe občania si 
zarábajú mlátením v panských humnách a drevorubač-
stvom; 

- z celkovej výmery chotára 1/10 je 1. triedy, 1/5 je 2. triedy 
a ostatok je 3. triedy; 

- oziminy sejú len do pôdy 1. triedy; 
- prechodmi vojsk netrpia. 

Daňové súpisy poskytujú cenný materiál o majetku pod-
daných i obce. Moţno však predpokladať, ţe skutočný stav pri 
hnuteľnom majetku bol o niečo vyšší, ako priznaný pre daňo-
vé účely. 
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Dňa 21. mája 1835 predal štefan Illésházy panstvá Trenčín, 
Bánovce a Brumov za 1.400 tisíc zlatých konvenčnej meny 
barónovi Jurajovi Sinovi a v roku 1838 zomrel. 

Novým majiteľom Veľkej a Malej Kubry sa stala bankárska 
rodina gréckeho pôvodu Sina z Hodosu a Kizdie. Juraj Sina 2. 
sa zaslúţil o rozvoj domáckeho priemyslu a obchodu v Uhor-
sku, za čo ho cisár František 1. v roku 1822 povýšil na baróna. 
Po jeho smrti v roku 1856 zdedil Trenčianske panstvo jeho 
syn Simon a po Simonovej smrti v roku 1876 zdedila panstvo 
jeho dcéra Iphigénia, ktorá sa najprv vydala za francúzske 
knieţa de Castries a po jeho smrti v roku 1877 sa vydala za 
francúzskeho grófa d  ́Harcourta. Bola poslednou majiteľkou 
Trenčianskeho panstva aţ do roku 1910, keď banka predala 
grófkino panstvo jednotlivcom, a tak po vyše tristoročnej 
existencii sa rozpadlo.  

Tak ako bola v 18. storočí pre ţivot poddaného ľudu naj-
významnejšou udalosťou Tereziánska urbárska reforma, tak 
v druhej polovici 19. storočia boli pre obyvateľstvo a obce 
najdôleţitejšie segregácia a komasácia. V segregácii išlo hlav-
ne o vyčlenenie hôr a pasienkov pre bývalých poddaných 
z hôr a pasienkov vlastníctva bývalého zemepána, ktoré boli 
od zrušenia poddanstva stále ešte v spoločnom úţitku v rámci 
chotára obce. 

Pretoţe segregácia ustaľovala majetkové pomery bývalého 
zemepána i bývalých poddaných, snaţili sa bývali zemepáni 
o jej najskoršie uskutočnenie. V Kubra sa tak stalo okolo roku 
1857. Obec sa snaţila získať pre seba čím viac lepších 
pasienkov a lesov, naopak bývalý zemepán sa snaţil, aby obec 
z jeho majetku dostala, čo najmenej nad mieru ako určovali  
zákonné predpisy. Okrem toho sa snaţili, aby pasienky a lesy 
boli menej hodnotné. Z toho vznikli viaceré spory, ktoré musel 
riešiť Krajský súd v Trenčíne.  
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Bol zaznamenaný spor, ktorý viedol barón Šimon Sina od 
roku 1857 proti Veľkej Kubre v záleţitosti urbárskeho uspo-
riadania a vyčlenenia lesov a pasienkov, ďalej v súvislosti 
riešil aj záleţitosti komasácie, ktoré skončili aţ dohodou aţ 
12. marca 1881. Podstata sporu bola v tom, ţe Simon Sina sa 
dodrţiaval urbárskeho stavu pred Tereziánskou reformou, 
kedy bolo vo Veľkej Kubre 9 2/8 celých urbárskych usadlostí 
a 38 ţeliarova obec naproti tomu stavala argument, ţe podľa 
urbárskej tabuľky z roku 1772 tam bolo 21 ½ sedliackych 
usadlostí a 16 ţeliarov. Tvrdili tieţ, ţe 92 urbárskych gazdov 
vo Veľkej Kubre malo predtým právo ísť dva razy do lesa na 
palivové drevo a ponuka panstva tejto potrebe zďaleka nestačí. 
Mlynári z Veľkej Kubry Štefan Kubrický, štefan a Ondrej 
Záhradník, Ján Ševčík a Ondrej Zaťkosa tieţ zapojili do sporu 
s tým, ţe podľa zmluvy majú nárok na drevo kurivo a pod. 

Simon Sina totiţ rátal 9 2/8 pôvodných celých usadlostí 
a 38 ţeliarov, ktorí sa počítali podľa kľúča :  8 ţeliarov = 
jedna celá usadlosť, čiţe 38 ţeliarov sú ďalšie 4 6/8. Po sčítaní 
9 2/8 + 4 6/8 = 14 usadlostí. Na tieto usadlosti ponúkal po 6,5 
jutár lesa, spolu 91 jutár a 6 jutár pre farára. 

Veľká Kubra naproti tomuto tvrdila, ţe podľa urbárskej 
tabuľky má 21 4/8 celých usadlostí a podľa tvrdenia majiteľa 
38 ţeliarov, ktorí predstavujú ďalšie 4 6/8 usadlosti, spolu teda 
26 2/8 usadlostí a podľa toho ţiadali les. Spor sa preťahoval 
preto, ţe Veľká Kubra ţiadala 16 jutár lesa na jednu usadlosť, 
kým Šimon Sina bol ochotný dať najviac 8 jutár, teda tak ako 
dal Malej Kubre. Presné znenie dohody panstva (vtedy uţ 
grófky d´Harcourtovej) s Veľkou Kubrou z roku 1881 sa neza-
chovalo. 

Pri komasácii, ktorá sa vtedy uskutočnila, bol chotár obce 
rozdelený na takzvané Dolné pole a Horné pole a vyslovila sa 
zásada, ţe ktorý gazda má role a lúky v Dolnom poli dostane 
les  tieţ tam. A podobne, kto mal lúky a polia  v Hornom poli 
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mal by les tieţ tam dostať. V Dolnom poli boli hony :  Za 
Valchovou, Pod lipovú, Za luhy, Na Prieloškách, Pod Skálim, 
V Čiernem, Panské pole, U paţitek, Pred polom, Na trhovej, 
Na tone, V druhej doline, Prudove, Pod humnom hore Váhy, 
Pod horu. V Hornom poli boli hony :  Vančalka pod kamene, 
Dubník vinohrad, dolina Ţajdlíkova, Dolné kopanice pri kyslej 
vode, Pod háj, V jarkoch, Magárova, Slivovec, Kút, Komá-
rová na Zábranie a Peťovka.  

Spor o urbárske usporiadanie a vyčlenenie lesov a pasien-
kov, ktorý začal Simon Sina proti Malej Kubre od roku 1857 
sa podarilo ukončiť dohodou 14. novembra 1864. V Malej 
Kubre bolo v tom čase 5 2/8 celých urbárskych gruntov a 5 
ţeliarskych. Okrem toho tam boli na dvoch urbárskych grun-
toch postavené mlyny Jozefa Záhradníka a Jozefa Reháka, 
ktoré mali tieţ nárok na drevo, a preto ich rátali ako dva 
ţeliarske grunty.  

Keď sa ţeliarske usadlosti prepočítali na sedliacke (8=1), 
bolo v čase dohody v Malej Kubre 6 5/8 celých usadlostí, 
ktoré dostali po 8 jutár lesa, ale v skutočnosti o niečo viac 60 
jutár 478 štvorcových siah lesa a 136 jutár 360 štvorcových 
siah pasienkov. 

Pridelené lesy boli v honoch :  Oplatky – 19 jutár a 523 
štvorcových siah, Mniškov – 26 jutár a 782 štvorcových siah, 
Nad kyselu vodu – 5 jutár a 592 štvorcových siah, Janov vrch 
8 jutár a 981 štvorcových siah, čo bolo spolu 60 jutár a 478 
štvorcových siah. Pridelené pasienky bolo v honoch :  Lúčne – 
1133 štvorcových siah, Stranie – 36 jutár a 473 štvorcových 
siah, Mniškov – 2 jutrá a 1149 štvorcových siah, Rigel – 65 
jutár a 900 štvorcových siah, Palov vrch – 18 jutár a 287 
štvorcových siah, Sečiny – 2 jutrá  a 244 štvorcových siah, 
Nad kyslú vodu Stranie – 9 jutár a 994 štvorcových siah, čo 
bolo spolu 130 jutár a 360 štvorcových siah. Vo výmere  
prideleného pasienku bola zarátaná uţ aj plocha na ovocnú 
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škôlku a na rozšírenie centorína. Právo poľovačky a lapania 
rýb zostalo panstvu. 

Na čele obecnej samosprávy boli richtári. Povinnosťou rich-
tára bolo nielen dozerať na poriadok v obci, ale aj spros-
tredkovať styk so zemepánom a jeho úradníkmi, riadne hos-
podáriť s obecnými peniazmi, vyberať dane, vyplácať potreb-
né účty a kaţdý rok v určenom termíne vyúčtovať. Účet rich-
tára sa skladal z dvoch častí : 

- súpis príjmov 
- súpis výdavkov 

V príjmovej časti najväčšiu poloţku tvorila daň od gruntu 
a majetku. Vo výdavkoch prvou a najväčšou poloţkou bol 
odvod peňazí na takzv. „kráľovské kantum“, čiţe štátne dane 
a potom na takzv. „domestiku“ dane pre ţupu. Potom nasle-
doval prípadný výdavok na verbunok a deţmu a napokon 
výdavky na „nevýhnuteľné obecné potreby“, napríklad na vý-
davok portášom, na rozličné drobné práce a vybavovanie pre 
obec, na plat pre richtára a notára, ktorý obyčajne zostavil 
richtárovi  vyúčtovanie, aj ho napísal. Potom tu boli výdavky 
na papier, atrament. 

Richtári oboch obcí pouţívali pri potvrdzovaní písomností 
obecnú pečať. Najstaršia známa a pravdepodobne aj prvá pe-
čať Veľkej Kubry pochádza z roku 1713, ktorá mala priemer 
28 mm. V pečiatkovom poli je trojdielny kopček a na ňom 
neskutočná palmovitá rastlina – strom. Po bokoch stromu je 
delený letopočet 17 – 13. V kolopise je legenda : Pecet – de-
diny – Velko – Kubre. Vonkajší okraj pečate tvorí vencovka. 

Pečať Malej Kubry je v priemere 30 mm veľká a je dato-
vaná rokom 1733.V pečatnom poli je zobrazený sv. Mikuláš, 
po bokoch má delený letopočet 17 – 33. V kolopise je legenda 
: Sigillum . Pagi . Mala . Kubra. 

Podľa zachovaných dokladov bol zostavený tento neúplný 
menoslov richtárov Veľkej Kubry : 
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1550 – Benedikt Palyo 
1596 – Ondrej Petrovič 
1602 – Jakub Palič 
1608 – Ondrej Mateják 
1609 – Juraj Hlaváč 
1613 – Martin Palio 
1623 – Ondrej Duras 
1635 – Ján Malan 
1643 – Ján Malan 
1651 – Martin Malan 
1700 – Štefan Duras 
1701 – Juraj Malan 
1738 – Ondrej Ševcoviech 
1750 – Ondrej Král 
1770 – Ján Sokol 
1779 – Ján Janíček 
1790 – Ondrej Ševcech 
1791 – Adam Masarech 
1081 – Jan Malan 
1811 – Ján Hlaváč 
1841 – Ján Krátky 
1843 – Adam Liška 
1844 – Ondrej Hlaváč 
1845 – Štefan Matejka 
1859 – Ondrej Tvrdoň 
1863 – Ján Matejka 
1865 – Pavel Hlaváč 
1867 – Pavel Hlaváč, Ján Matejka 
1868 – Ján Matejka 
1880 – Ondrej Matejka 

Menoslov richtárov Malej Kubry : 
1550 – Ondrej Škultéty 
1608 – Juraj Škultéty 
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1613 – Juraj Škultéty 
1623 – Štefan Škultéty s bratom 
1738 – Ondrej Straka 
1770 – Adam Fabo 
1801 – Ján Záhradník 
1841 – Ján Sýkora 
1844 – Adam Vlna 
1847 – Ján Zaťko 
1859 – Ondrej Tvrdoň 
1863 – Ondrej Zaťko 
1864 – Jozef Rehák 
1866 – Adam Zaťko 

Ešte niekoľko údajov o počte obyvateľstva oboch obcí uvá-
dzané úradnými štatistikami : 
- pri úradnom sčítaní v rokoch 1784 aţ 1787 vo Veľkej Ku-

bre bolo zistených 80 domov, 92 rodín, 480 obyvateľov 
z toho 241 muţov a 239 ţien 

- pri úradnom sčítaní v rokoch 1784 aţ 1787 vo Malej Kubre 
bolo zistených 26 domov, 28 rodín a 148 obyvateľov, z toho 
71 muţov a 77 ţien. 

- v roku 1930 mala Kubra 1.520 obyvateľov a Kubrica 199 
obyvateľov. 

- v roku 1940 bolo v Kubre 275 domov, 1.670 obyvateľov 
a chotár mal výmeru 764 ha. V Kubrici bolo 51 domov, 251 
obyvateľov a chotár mal výmeru 580 ha. 

- v roku 1950 bolo v Kubre 397 domov a 2.058 obyvateľov. 
V Kubrici bolo 61 domov a 275 obyvateľov. 

Účelová publikácia vydaná pri príleţitosti 720. výročia obce 
Kubra, r. 1985. 
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Kalendár výročí a osobností v roku 2009 
 
Kalendár výročí jubilujúcich osobností a udalostí mesta 

 Trenčín v roku 2009 je kaleidoskopom jubilujúcich osobností 
a udalostí kultúrneho, spoločenského, politického i športového 
ţivota.  

Prvá časť Kalendára mapuje jubilujúce osobnosti, ktoré 
sa v našom regióne narodili, pôsobili, umreli, sú tu pochované, 
prípadne ho výrazným spôsobom ovplyvnili a v roku 2009 si 
pripomíname ich ţivotné jubileum.  Pri kaţdej osobnosti sú 
uvedené základné biografické údaje s charakteristikou t.j. 
meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia, povolanie a vzťah 
k regiónu (rodák, pôsobenie, úmrtie, pochovaný). Usporia-
danie tejto časti je chronologické podľa dátumu výročia 
jubilujúcej osobnosti. 

Druhú časť Kalendára tvoria významné udalosti mesta 
Trenčín a blízkeho okolia, ktoré sú rozdelené na prvé písomné 
zmienky jubilujúcich miest a obcí a výročia udalostí, ktoré 
ovplyvnili ţivot v regióne.  
 Spracovateľ Kalendára, Verejná kniţnica Michala Re-
šetku v Trenčíne si uvedomuje, ţe kalendár nie je kompletný, 
pretoţe neboli získané potrebné podklady pre ich zverejnenie. 
Uvítame všetky pripomienky a doplnky k súpisu smerujúce 
k jeho skvalitneniu a verifikovaniu. Nájdete nás na stránke 
www.vkmr.sk   

                             

1. Jubilujúce osobnosti  

január 2009 
01.01.1619* Samuel Černák, kňaz, náboţenský 

spisovateľ. Narodil sa v Bobote. Študoval 
v Bánovciach nad Bebravou. Zomrel v r. 1673 
v Banskej Bystrici. – 390. výročie narodenia 
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02.01.1919* Rudolf Beták, pedagóg, autor učebníc. 
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 22.06.1986 
v Bratislave.  –  90. výročie narodenia  

02.01.1799† Ján Demian, právnik, básnik príleţitostnej 
poézie. Narodil sa 09.02.1732 v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave. – 210. výročie úmrtia 

03.01.1929* Ján  Šípka, výtvarník, projektant. Narodil  sa 
vo Východnej. Pôsobil a umrel 27.08.1999 
v Trenčíne. –  80. výročie narodenia 

03.01.1839* Koloman  Thaly, historik protihabsburských 
povstaní, básnik. Narodil sa v Csepe (Maďar-
sko). Zomrel 26.09.1909 v Záblatí. – 170. vý-
ročie narodenia    

04.01.1884* Herman Fischer, hudobník, kapelník 
trenčianskej vojenskej hudby v Trenčíne. 
Zomrel 06.07.1967 v Trnave. – 125. výročie 
narodenia 

07.01.1859*  František Biringer, lekár, odborný spisova-
teľ, organizátor zdravotníctva. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 15.04.1931 v Nitre. –  
150. výročie narodenia 

08.01.1919* Jozef Ščepko, lekár. Pôsobil v nemocnici 
v Bratislave, Trenčíne, Skalici a Banskej Bys-
trici, kde 5.11.1967 zomrel. – 90. výročie 
narodenia  

08.01.1834† Jozef Vávrik, kňaz, náboţenský spisovateľ. 
Narodil sa okolo roku 1766. Pôsobil v Kocha-
novciach, Trenčíne a Deţericiach. Zomrel 
v Nitre. – 170. výročie úmrtia  

09.01.1959* Igor Mosný, akademický sochár. Narodil sa 
v Trenčianskych Tepliciach. Ţije a umelecky 
tvorí v Trenčíne. – 50. výročie narodenia  
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11.01.1899* Miloš Alexander Bazovský, akademický ma-
liar, národný umelec. Narodil sa v Turanoch. 
Pôsobil v Martine, v Trenčíne, kde aj 15.12. 
1968 zomrel. –  110. výročie narodenia 

13.01.1999† JÁN  REPTA, partizánsky veliteľ. Narodil sa 
08.09.1914 v Brezovej pod Bradlom, kde i 
zomrel. Pôsobil v Trenčíne. – 10. výročie 
úmrtia  

15.1.1869† Michal Wagner, kultúrny pracovník, mecén, 
zakladajúci člen Matice slovenskej. Narodil sa 
5.7.1780 v Trenčíne, kde i zomrel. – 140. vý-
ročie narodenia   

20.01.1919* Lydia Kyseľová, redaktorka, spisovateľka. 
Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 15.10.1994 
v Bratislave. – 90. výročie narodenia  

27.01.1919* Ján Psotný, pedagóg, účastník SNP. Narodil 
sa v Zlatovciach. Pôsobil v Beckove. Zomrel 
počas Povstania 18.10.1844. Pochovaný je 
v Zlatovciach. – 90. výročie narodenia  

18.01.1804† Ján Straka, cirkevný hodnostár, náboţenský 
spisovateľ. Narodil sa 03.07.1746 v Zlatov-
ciach. Zomrel v Pukanci. – 205. výročie 
úmrtia  

 
február 2009 
04.02.1834† Vojtech Thott, pedagóg, básnik. Narodil sa 

16.05.1746 v Pate. Študoval v Prievidzi 
a v Trenčíne. Pôsobil okrem iného v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel vo Svätom Jure. – 
175. výročie úmrtia 

06.02.1934* Rudolf Samuel, archivár, knihovník, publi-
cista. Riaditeľ Krajskej kniţnice v Trenčíne. 
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Narodil sa v Belej. Ţije v Zamarovciach. – 75. 
výročie narodenia 

08.02.1679* Adam Fitter, kňaz, pedagóg, dramatik. Na-
rodil sa v Bzinciach pod Javorinou. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 13.11.1741 v Jure pri 
Bratislave. – 330. výročie narodenia  

11.02.1944* Peter Lehocký, akademický sochár. Narodil 
sa v Drietome. Pôsobí v Trenčíne. – 65. výro-
čie narodenia 

14.02.1894† Artúr Petrogalli, prírodovedec, pedagóg, ta-
jomník Prírodovedného spolku ţupy Tren-
čianskej. Narodil sa 06.01.1850 v Podbrezo-
vej. Pôsobil a zomrel v Trenčíne. – 115. výro-
čie úmrtia 

15.02.1889* Václav Pilous, pedagóg, vlastivedný pracov-
ník. Narodil sa v Prosieckej Lhote. Pôsobil 
ako jeden z prvých pedagógov na Obchodnej 
akadémii v Trenčíne. Zomrel 29.03.1972 
v Plzni. – 120. výročie narodenia 

17.02.1959* Juraj Krajčo, akademický sochár. Narodil sa 
v Chocholnej. Ţije v Trenčíne. – 50. výročie 
narodenia  

18.02.1964† Vojtech Štibraný, historik, múzejník. Narodil 
sa 31.1.1912 v Lošonci. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Pustých Úľanoch. – 45. výročie 
úmrtia  

26.02.1929* Róbert Radič, amatérsky maliar. Narodil sa 
a pôsobí v Trenčíne. – 80. výročie narodenia  

28.02.1974† Jindřich Merganc, architekt. Narodil sa 
07.07.1889 v Ţemberku. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave. –  35. výročie úmrtia 
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marec 2009 
 01.03.1934* Rudolf Horňák, regionálny spisovateľ, publi-

cista. Narodil sa v Trenčianskej Turej, kde 
pôsobí. – 75. výročie narodenia 

 02.03.1904* Irena Blühová, fotografka, publicistka. Za-
kladateľka a riaditeľka Slovenskej pedagogic-
kej kniţnice. Jedna zo zakladateliek slov. 
fotografickej reportáţe. Narodila sa v Povaţ-
skej Bystrici. Študovala v Trenčíne. Zomrela 
01.12.1991 v Bratislave. – 105. výročie naro-
denia  

03.03.1804* Jozef Matejka, kňaz, náboţenský spisovateľ, 
historik. Narodil sa v Kubrej. Zomrel 27.10. 
1881 v Gbeloch. – 205. výročie narodenia  

08.03.1924* Anna Minichová, pedagogička, spisovateľka, 
televízna dramaturgička. Narodila sa v Dunaj-
skej Strede. Pôsobila v Trenčíne a Trenčian-
skych Tepliciach. Zomrela 25.11.1988 v Bra-
tislave. – 85. výročie narodenia  

10.03.1849* Ľudovít Vladimír Rrizner, pedagóg, biblio-
graf. Narodil sa, pôsobil a 07.10.1913 zomrel 
v Zemianskom Podhradí. – 160. výročie na-
rodenia 

11.03.1894† Karol  Ľudomil  Černo, kňaz, veršovník. 
Narodil sa 22.11.1820 v Uhrovci. Pôsobil 
v Kšinnej, Horných Ozorovciach a v Tren-
číne, kde i zomrel. – 115. výročie úmrtia 

12.03.1844* Rudolf Skotnický, botanik, právnik, jazyko-
vedec. Narodil sa v Bytči. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 26.06.1900 zomrel. – 165. výročie na-
rodenia  

16.03.1789* Samuel Štúr st., pedagóg, spisovateľ. Narodil 
sa v Lubine. Pôsobil v Trenčíne a v Uhrovci, 
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kde 27.07.1851 zomrel. – 220. výročie naro-
denia  

22.03.1994† Ernest Dlhoš, lekár - gynekológ, pedagóg. 
Narodil sa 09.05.1910 vo Zvolene. Pôsobil 
v Trenčíne ako vedúci Gynekologicko-pô-
rodníckej katedry Ústavu pre doškoľovanie 
lekárov a farmaceutov. Zomrel  v Bratislave. – 
15. výročie úmrtia  

24.03.1939† Ján Prháček, pilot. Narodil sa 10.08.1915 
v Trenčíne – Zlatovciach. Zahynul v Sobran-
ciach. – 70. výročie úmrtia  

24.03.1974† Cyril Marián Guniš, cirkevný hodnostár, 
publicista. Narodil sa 10.04.1901 vo Veľkých 
Chlievanoch. Pôsobil v Biskupiciach, Tren-
číne, Soblahove, Prievidzi. Zomrel v Nitre. – 
35. výročie úmrtia 

28.03.1959† Štefan Tiso, politik, právnik, v r. 1944-1945 
predseda vlády a minister zahraničných vecí. 
Narodil sa 18.10.1897 v Bytči. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel vo väzení. – 50. výročie 
úmrtia 

 
apríl 2009 
01.04.1959* Ivan Minárik, akademický maliar. Narodil sa 

a ţije v Trenčíne. – 50. výročie narodenia  
02.04.1929* Ján  Papp, spisovateľ. Narodil sa v Záblatí. 

Zomrel 02.05.1998 v Ţiline. – 80. výročie 
narodenia  

05.04.1989† Vojtech Čelko, zakladateľ, organizátor a pro-
pagátor trenčianskej a slovenskej filatélie. 
Narodil sa 03.11.1916. Pôsobil a zomrel 
v Trenčíne. – 20. výročie úmrtia  
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05.04.1964† Ţigmund Kriţan, lekár - rádiológ, vysoko-
školský pedagóg. Narodil sa 03.06.1907 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. – 45. výročie 
úmrtia 

09.04.1859* Július Baroš, právnik, trenčiansky ţupan. 
Narodil sa v Čachticiach. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel po r. 1906. – 150. výročie narodenia  

09.04.1934† Antonín Motal, pedagóg, český hudobný 
skladateľ. Zapísal sa do histórie dychovej 
hudby v Trenčíne. Narodil sa 07.05.1875. 
Pôsobil v Trenčíne a Trenčianskych Tepli-
ciach. Zomrel v Brne. – 75. výročie úmrtia 

09.04.1949* Branislav Pavlík, fotograf. Narodil sa a pô-
sobí v Trenčíne. – 60. výročie narodenia  

09.04.1924† Dušan Porubský, novinár, redaktor. Narodil 
sa 02.06.1876 v Trenčíne, kde pôsobil i zo-
mrel. - 85. výročie úmrtia  

15.04.1954* Marcel Haščič, akademický maliar. Narodil 
sa v Trenčíne. Ţije v Bratislave. – 55. výročie 
narodenia 

17.04.1919† Ladislav  Meďňanský, maliar. Narodil sa 
20.04.1852 v Beckove. Maľoval i v Trenčíne 
a okolí. Zomrel vo Viedni – 90. výročie 
úmrtia  

20.04.1904* Štefan Čongrády, lekár - chirurg. Primár 
chirurgického oddelenia nemocnice v Trenčí-
ne. Pôsobil aj v Bánovciach nad Bebravou. 
Zomrel v Trenčíne 12.07.1973. – 105. výročie 
narodenia  

21.04.1819* Michal Učnay, kňaz, spisovateľ. Narodil sa 
v Trenčíne. Pôsobil v Trenčianskych Miti-
ciach. Zomrel 25.06.1896 v Trenčianskych 
Tepliciach. – 190. výročie narodenia 
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24.04.1934† Augustín Barényi, staviteľ, riaditeľ cemen-
tárne v Ladcoch. Narodil sa 02.09.1852 
v Trenčíne, kde i zomrel. – 75. výročie úmr-
tia 

26.04.1689† Juraj Illéshazy, ţupan trenčianskej, liptov-
skej a oravskej stolice. Narodil sa v roku 
1625. Pôsobil v Trenčíne a v Nemšovej. Zo-
mrel vo Vsetíne. – 320. výročie úmrtia 

27.04.1919* Ferdinand Guniš, pedagóg, literát, redaktor.  
Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Povaţskej Bystrici, kde 
aj 10.07.2003 zomrel. – 90. výročie naro-
denia 

27.04.1929* Slavo Kalný, novinár, spisovateľ. Študoval 
v Trenčíne. Ţije v Bratislave. – 80. výročie 
narodenia 

29.04.1669† Dávid Láni, cirkevný hodnostár, náboţenský 
spisovateľ. Narodil sa r. 1918 v Háji. Pôsobil 
v Trenčíne. – 340. výročie úmrtia  

29.04.2004† Viera Valihorová, pedagogička, knihovníčka. 
Narodila sa 17.12.1936 v Ivanovciach.  Pôso-
bila vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku 
v Trenčíne. Zomrela v Trenčíne. – 5. výročie 
úmrtia 

30.04.1844* Jozef Budavári, spisovateľ, pedagóg, národ-
ný buditeľ. Narodil sa v Ruţomberku. Zomrel 
10.02.1905 v Trenčíne. – 165. výročie naro-
denia 

 
máj 2009 
01.05.1954† Ľudovít Jakubóczy, herec. Narodil sa 16.05. 

1898 v Horných Našticiach. Pôsobil v Tren-
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číne. Zomrel v Bratislave. – 55. výročie úmr-
tia 

01.05.1904* Bruno Ripka, pedagóg. Riaditeľ Obchodnej 
akadémie v Trenčíne. Narodil sa v Bratislave. 
Zomrel 30.01. 1983 v Poprade. – 105. výročie 
narodenia 

06.05.1934* Anton Štubňa, fotograf. Narodil sa v Prahe. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 16.10.1996 zomrel. 
– 75. výročie narodenia 

09.05.1974† Mária Gönci, pedagogička, dramaturgička, 
autorka rozhlasových hier pre mládeţ. Naro-
dila sa v Trenčíne, kde pôsobila a zomrela. – 
35. výročie úmrtia 

09.05.1854† Michal Rešetka, kňaz, náboţenský spisova-
teľ, editor. Narodil sa 02.09.1794 v Bobote. 
Študoval v Trenčíne. Pôsobil a zomrel v Hor-
nej Súči. – 155. výročie úmrtia 

12.05.1779† Ján Chrastina, pedagóg, veršovník, národný 
buditeľ. Narodil sa v r. 1729 v Púchove. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Modre. – 230. 
výročie úmrtia 

13.05.1934* Ján Švejda, restaurátor umeleckých diel. 
Narodil sa v Trenčín - Kubre. Pôsobí v Tren-
číne. – 75. výročie narodenia  

15.05.1914* Teodor Burian, geodet, filatelista.Narodil sa 
v Nálepkove. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
09.07.1997 zomrel. – 95. výročie narodenia  

18.05.1954* Lýdia Brezová, knihovníčka. Riaditeľka Ve-
rejnej kniţnice Michala Rešetku. Narodila sa 
v Malackách. – 55. výročie narodenia  

21.05.1894* Hugo Gross, maliar. Narodil sa vo Svinnej. 
V Trenčíne študoval, pôsobil a zomrel 25.01. 
1971. –    115. výročie narodenia  



 902 

24.05.2004† Mária Holoubková – Urbasiowna, fotograf-
ka. Prvá profesionálna fotografka na Sloven-
sku. Narodila sa 03.04.1898 v Gudowe (Poľ-
sko). Pôsobila v Trenčíne, kde i zomrela. – 5. 
výročie úmrtia  

27.05.1959† Ľudovít Bránsky, maliar, výtvarný pedagóg. 
Narodil   sa    24.01.1918  v Bošáci. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Mníchovej Lehote. – 50. 
výročie úmrtia 

27.05.2004† Terézia Michalová, spisovateľka, publicistka, 
novinárka. Narodila sa 06.07.1939 v Trenčíne. 
Zomrela v Bratislave. – 5. výročie úmrtia 

29.05.1904* Anna Liptáková, pedagogička, spisovateľka. 
Narodila sa v Skačanoch. Pôsobila v Trenčíne 
a v Melčiciach. Zomrela 23.09.1992. – 105. 
výročie narodenia  

29.05.1914* Mária Pecíková, stredoškolská pedagogička, 
organizátorka duchovného ţivota. Narodila sa 
v Trenčíne - Biskupiciach. Študovala v Tren-
číne. Zomrela 25.08. 1990 v Bratislave. – 95. 
výročie narodenia  

 
jún 2009 
01.06.1839* Pavel Roy, kňaz, bibliograf, publicista, ná-

rodný buditeľ. Narodil sa v Novom Meste nad 
Váhom. Pôsobil v Adamovských Kochanov-
ciach a v Trenčíne. Zomrel 04.12.1909 v Mel-
čiciach, pochovaný je v Adamovských Kocha-
novciach. – 170. výročie narodenia  

02.06.1924* Ján Komorovský, religionista, profesor Uni-
verzity Komenského. Zakladateľ slovenskej 
religionistiky. Narodil sa v Trenčíne, kde 
pôsobí. – 85. výročie narodenia   
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02.06.1909* Anton Selecký, hudobný skladateľ, organový 
koncertný majster. Narodil sa v Novom Meste 
nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
15.05.1985 v Bratislave. – 100. výročie 
narodenia 

02.06.1979† Peter Suchanský, spisovateľ, novinár, pre-
kladateľ. Narodil sa 18.02.1897 v Nadlaku 
(Rumunsko). Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave. – 30. výročie úmrtia 

03.06.1859* Juraj Boček, ovocinár, pedagóg. Narodil sa 
v Adamovských Kochanovciach. Pôsobil 
v Trenčianskej Turnej, Ľuborči, Trenčíne 
a v Nemšovej. Zomrel 05.02.1946 v Trenčí-
ne. – 150. výročie narodenia 

03.06.1704* Daniel Santorius, kňaz, náboţenský spiso-
vateľ. Narodil sa v Štítniku. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel 08.02.1767 v Banskej Bystrici. – 
305. výročie narodenia 

04.06.1934* Ján Opatík, lekár - ortopéd. Narodil sa 
v Klobušiciach. Študoval v Trenčíne. Pôsobil 
v Trenčianskych Tepliciach a v Novom Meste 
nad Váhom. Zomrel 4.6.1991 v Bratislave. 
Pochovaný je v Trenčianskych Tepliciach. – 
75. výročie narodenia 

08.06.1944* Miroslav Ďurţa, grafik, ilustrátor, karika-
turista. Narodil sa v Zemianskom Podhradí. 
Pôsobil v Trenčíne a v Novom Meste nad Vá-
hom, kde 13.08.2006 zomrel. – 65. výročie 
narodenia 

11.06.1899* Alojz Chúra, lekár - pediater, vysokoškolský 
pedagóg. Primár detského oddelenia nemocni-
ce v Trenčíne. Narodil sa v Bytči - Hliníku. 
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Pôsobil v Trenčíne, kde 24.07.1979 zomrel. – 
110. výročie narodenia 

12.06.1934* Pavel Dobiáš, technik, výtvarník. Narodil sa 
v Trenčianskych Stankovciach. Pôsobil 
v Trenčíne, kde i zomrel – 75. výročie na-
rodenia   

13.06.1934* Jozef Pavlovič, spisovateľ. Narodil sa vo 
Veľkých Kostoľanoch. Pôsobil v Trenčíne. 
Ţije v Bratislave. – 75. výročie narodenia 

15.06.1999† Pavol Čičo, letecký akrobat, reprezentačný 
tréner. Narodil sa 05.04.1948 v Dolnej Súči. 
Pôsobil v Trenčíne, kde tragicky zahynul. – 
10. výročie úmrtia   

17.6.1929* Gertrúda Jakušová, ekonómka, výtvarníčka. 
Narodila sa v Behynciach - Veľkých Ripňa-
noch. Pôsobí v Trenčíne. – 80. výročie naro-
denia 

20.06.1949† Anton Kompánek, osvetový pracovník, re-
daktor. Narodil sa 23.5.1891 v Turzovke. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. – 
60. výročie úmrtia 

21.06.1684* Ján Blasius, náboţenský spisovateľ. Narodil 
sa v Ivančinej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
04.05.1763 v Paludzi. – 325. výročie naro-
denia 

 
 
júl 2009 
03.07.1984† Rudolf Pribiš, sochár, vysokoškolský peda-

góg, národný umelec. Narodil sa 19.03.1913 
v Rajci. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bratis-
lave. – 25. výročie úmrtia 
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05.07.1894* Ľudovít Vaníček, maliar, výtvarný pedagóg. 
Narodil sa v Senici. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel 21.02.1960 v Bratislave. – 115. výročie 
narodenia 

06.07.1939*  Terézia Michalová, spisovateľka, publicistka, 
novinárka. Narodila sa v Trenčíne. Zomrela 
27.05.2004 v Bratislave. – 70. výročie 
narodenia 

07.07.1889* Jindřich Merganc, architekt. Narodil sa 
v Ţemberku. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
28.02.1974 v Bratislave. – 120. výročie naro-
denia  

09.07.1739* Pavol Adámi, veterinár, lekár. Narodil sa 
v Beluši. Študoval v Trenčíne. Zomrel 01.11. 
1814 vo Viedni. – 270. výročie narodenia 

12.07.1929* Pavol  Hamţík, technik, pedagóg, spisovateľ. 
Pôsobil vo vedúcich funkciách Odevných 
závodov v Trenčíne. Narodil sa v Úpore. 
Pôsobí v Trenčíne. – 80. výročie narodenia 

12.07.1864* Koloman Martiny, lekár - chirurg. Narodil sa 
vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne ako riaditeľ 
ţupnej nemocnice. – 145. výročie narodenia  

17.07.1944† Karol Murín, pedagóg. Narodil sa v r. 1888. 
Zomrel v Trenčíne. - 65. výročie úmrtia 

19.07.1914* Ján Robich, stavebný technik, maliar. Naro-
dil sa vo Viedni. Pôsobil v Trenčíne, kde 
07.12.2005 zomrel. – 95. výročie narodenia 

24.07.1979† Alojz  Chúra, lekár - pediater, vysokoškolský 
pedagóg. Primár detského oddelenia nemoc-
nice v Trenčíne. Narodil sa 11.06.1899 v Byt-
či - Hliníku. Pôsobil v Trenčíne, kde i zomrel. 
– 30. výročie úmrtia   
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27.07.1914* Dionýz Dieška, lekár - internista. Zakladateľ 
a dlhoročný riaditeľ Inštitútu pre ďalšie vzde-
lávanie lekárov, farmaceutov a ostatných 
zdravotníckych pracovníkov v Trenčíne. Na-
rodil sa vo Valaskej. Zomrel 15.06.2006 
v Bratislave. – 95. výročie narodenia 

29.07.1944* Oľga Pavúková, historička, pedagogička. 
Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Modre ako 
riaditeľka Múzea Ľudovíta Štúra. – 65. výro-
čie narodenia  

29.07.1904* Ivan Pietor, verejný činiteľ, právnik. Narodil 
sa v Martine. Pôsobil v Trenčíne, kde 05.08. 
1977 zomrel. – 105. výročie narodenia 

 
august 2009 
01.08.1864† Alexander Modráni, spisovateľ, sudca. 

V revolúcii 1848/49 dôstojník dobrovoľ-
níckeho zboru. Narodil sa 16.08.1830 
v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prie-
vidzi. – 145. výročie úmrtia   

04.08.1764* Juraj Milec, kňaz, prekladateľ. Narodil sa 
v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne, Lubine, Bec-
kove. Zomrel 19.01. 1805 v Beckove. – 245. 
výročie narodenia 

10.08.1954† Bedrich Hoffstädter, maliar, výtvarný peda-
góg. Narodil sa 15.11.1910 v Trenčíne. Zo-
mrel v Liptovskom Mikuláši. – 55. výročie 
úmrtia 

11.08.1929* Svetozár Ábel, akademický maliar. Narodil 
sa v Chocholnej - Velčiciach. Pôsobil v Tren-
číne, kde zomrel 11.08.1986. – 80. výročie 
narodenia  
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11.08.1919* Zdeněk Svoboda, zverolekár, odborník 
v chove koní. V 60 - tych rokoch 20. storočia 
uznali ním vyšľachtený kmeň anglického 
plnokrvníka Catalin ako nový kmeň. Narodil 
sa v Hulíne (Česko). Pôsobil v Motešiciach. 
Zomrel v Trenčíne 09.01.1993. – 90. výročie 
narodenia  

14.08.1929* Milan Kodoň, architekt, vysokoškolský peda-
góg. Narodil sa v Trenčíne. – 80. výročie na-
rodenia 

17.08.1969* Barbora Kardošová, spisovateľka, scená-
ristka, dramaturgička. Narodila sa v Trenčíne. 
Ţije v Bratislave. Pôsobí v televízii Markíza.- 
40. výročie narodenia 

24.08.1974† Cyril Marián Guniš, jazykovedec, pedagóg. 
Narodil sa 10.04.1901 vo Veľkých Chlieva-
noch. Pôsobil v Trenčíne, Soblahove. Zomrel 
v Nitre. – 35. výročie úmrtia 

25.08.1874* Ľudovít Miloš  Mičátek, politik, redaktor, 
publicista, advokát. Predstaviteľ dolnozem-
ských Slovákov. Narodil sa v Kisači (Srbsko). 
Pôsobil  v Trenčíne. Zomrel 06.07.1928 vo 
Viedni. Pochovaný je v Trenčíne. – 135. vý-
ročie narodenia  

27.08.1999† Ján Šípka, projektant, výtvarník. Narodil sa 
03.01.1929 vo Východnej. Pôsobil a zomrel 
v Trenčíne. – 10. výročie úmrtia  

31.08.1709† Andreas Pozzo, maliar. Svetoznámy freskár. 
Narodil sa v Trenčíne 30.11.1642. Zomrel vo 
Viedni. – 300. výročie úmrtia 
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september 2009 
02.09.1794* Michal Rešetka, kňaz, náboţenský spiso-

vateľ, editor. Narodil sa v Bobote. Študoval v 
Trenčíne. Pôsobil a zomrel v Hornej Súči, kde 
zomrel 09.05.1854. – 215. výročie narodenia 

04.09.1729* Matej Augustíny ml., kňaz, náboţenský spi-
sovateľ. Narodil sa v Necpaloch. Pôsobil 
v Trenčíne, kde zomrel v r. 1786. – 280. výro-
čie narodenia 

05.09.1819* Vincent Andrej Malík, pedagóg. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel vo Váci (Maďarsko). –                 
190. výročie narodenia 

08.09.1914* Ján Repta, partizánsky veliteľ. Narodil sa 
v Brezovej pod Bradlom. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 13.01.1999 v Brezovej pod Bradlom. 
– 95. výročie narodenia 

08.08.1899*  Henrich Wiener, lekár - gynekológ. Narodil 
sa v Beckove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
11.11.1978 v Topoľčanoch. – 110. výročie 
narodenia  

09.09.1914* Vojtech Hromník, kňaz, náboţenský spiso-
vateľ. Narodil sa v Trenčianskej Teplej. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel 01.12.1999 v Bec-
kove. – 95. výročie narodenia 

13.09.1874* Jozef Púder, kňaz, prírodovedec. Narodil sa 
v Trenčianskych Miticiach. Pôsobil a zomrel 
v Trenčíne 07.05.1941. – 135. výročie naro-
denia 

25.09.1974† Matej Ballegh, lekárnik, vynálezca. Prvý 
predseda novozriadenej Lekárnickej komory. 
Narodil sa 18.10. 1883 v Bánovciach nad Be-
bravou. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Bá-
novciach nad Bebravou. – 35. výročie úmrtia 
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26.09.1909† Koloman Thaly, historik, publicista, básnik. 
Narodil sa 03.01.1839 v Csepe (Maďarsko). 
Zomrel v Záblatí, pochovaný je v Bratislave. – 
100. výročie úmrtia 

26.09.1849† Jozef Wagner, pedagóg, spisovateľ. Narodil 
sa 04.02. 1770 v Trenčíne. Zomrel v Brezne. – 
160. výročie úmrtia 

27.09.1914*  Jozef Slávka, lekár - oftalmológ. Primár oč-
ného oddelenia v nemocnici v Trenčíne. Na-
rodil sa v Nesvadoch. Zomrel 20.09.2002 
v Trenčíne. – 95. výročie narodenia 

28.09.1894*  Michal Haško, zvonolejár. Posledný činný 
zvonolejár na Slovensku. Narodil sa vo Vyh-
niach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 15.08.1972 
zomrel. – 115. výročie narodenia   

29.09.1934* Rudolf Dobiáš, spisovateľ. Narodil sa v Tren-
čianskej Teplej - Dobrej. Pôsobil v Trenčíne. 
V súčasnosti pôsobí v Dobrej. – 75. výročie 
narodenia  

29.09.1939* Anton Kadlečík, maliar. Študoval a pôsobí 
v Trenčíne. – 70. výročie narodenia 

30.09.1914* Vojtech Bárdoš, lekár - virológ. Expert Sve-
tovej zdravotníckej organizácie. Narodil sa 
v Trenčíne, kde študoval i pôsobil. Zomrel  
04.06.1982 v Bratislave. – 95. výročie naro-
denia 

 
október 2009 
03.10.1914* Karol Darvaš, publicista. Narodil sa 

v Kálnici. Zomrel v Trenčíne 16.01.1956. – 
95. výročie narodenia 

05.10.1919* Vojtech Zamarovský, autor literatúry faktu, 
prekladateľ. Popularizátor histórie a archeo-
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lógie. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 
26.07.2006 v Prahe. – 90. výročie narodenia  

13.10.1914* Alfonz Bednár, spisovateľ, prekladateľ, sce-
nárista. Narodil sa v Neporadzi. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 09.11.1989 v Bratislave. – 
95. výročie narodenia  

14.10.1989† Štefan Velgos, lekár - stomatológ, univerzitný 
profesor. Narodil sa 22.04.1915 v Liptovskom 
Mikuláši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bra-
tislave. – 20. výročie úmrtia 

15.10.1994† Lýdia Kyseľová,  redaktorka, spisovateľka.  
Narodila sa 20.01.1919 v Trenčíne. Zomrela 
v Bratislave. – 15. výročie úmrtia 

15.10.1914* Ján Mrázik, hospodársky pracovník. Bývalý 
riaditeľ Odevných závodov v Trenčíne. Naro-
dil sa v Trenčíne. – 95. výročie narodenia 

18.10.1944† Ján Psotný, pedagóg, účastník SNP. Narodil 
sa 27.01.1919 v Zlatovciach. Pôsobil v Becko-
ve. Zomrel počas SNP 18.10.1844. Pochovaný 
je v Zlatovciach. – 90. výročie narodenia  

19.10.1814* Ignác Čelko, lekár. Narodil sa v Ţiline. Pôso-
bil v Trenčíne, kde aj zomrel. Dátum úmrtia 
nie je známy. – 195. výročie narodenia  

20.10.1909* Emil Jirku, chemik. Narodil sa v Trenčíne. 
Pôsobil v Trenčíne, Hornom Srní. – 100. vý-
ročie narodenia 

25.10.1974† Ján Minárik, organizátor štrajku textilných 
robotníkov. Narodil sa v Trenčíne 27.09.1895, 
kde pôsobil i zomrel. Pochovaný je v Bratis-
lave. – 35. výročie úmrtia 

26.10.1809† Juraj Alojz Belnai,  historik, vydavateľ, 
redaktor. Narodil sa 14.07.1765 v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave. – 200. výročie úmrtia 
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26.10.1949* Pavol Sedláček, lekár - patológ, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Bývalý 
riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Trenčíne. – 
60. výročie narodenia 

29.10.1944* Miroslav Špánik, vysokoškolský pedagóg, 
sociológ. Narodil sa a j ţije v Trenčíne. – 65. 
výročie narodenia 

31.10.1919* Štefan Ondrkal, filmový reţisér, scenárista. 
Jeden z prvých redaktorov spravodajského 
filmu. Narodil sa v Istebníku. Zomrel 01.05. 
1973 v Bratislave. – 90. výročie narodenia 

 
november 2009 
03.11.1899† Martin Meďňanský, kňaz, spisovateľ. Naro-

dil sa 10.11.1840 v Divinke. Pôsobil v Becko-
ve, Bošáci. Zomrel v Istebníku. – 110. výročie 
úmrtia 

08.11.1894* Václav Machek, jazykovedec, vysokoškolský 
pedagóg, člen korešpondent SAV. Narodil sa  
v Zliechove. Pôsobil v Novom Meste nad Vá-
hom. Zomrel 26.05. 1965 v Brne. – 115. vý-
ročie narodenia  

09.11.1989† Alfonz Bednár, spisovateľ, prekladateľ, sce-
nárista. Narodil sa 13.10.1914 v Neporadzi. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. – 20. 
výročie úmrtia 

11.11.1929*  Milan Bičan, stredoškolský pedagóg, historik. 
Riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Na-
rodil sa v Hodoch. Zomrel v Trenčíne 18.01. 
1996. – 80. výročie narodenia 

11.11.1974† Július Kontšek, hudobný skladateľ, pedagóg, 
huslista. Narodil sa 27.07.1907 v Trenčíne, 
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kde i pôsobil. Zomrel v Novom Meste nad 
Váhom. – 35. výročie úmrtia   

11.11.1909* Ján Podlucký, účastník protifašistického od-
boja. Narodil sa v Uhrovskom Podhradí. Bol 
popravený v Trenčíne 28.12.1944. Pochovaný 
je v Deţericiach. – 100. výročie narodenia   

12.11.1844* Mikuláš Turzo, právnik, historik. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel v r. 1900 v Trenčianskej 
Belej. – 165. výročie narodenia 

14.11.1914* Šimon Omanik, lekár - chirurg. Primár chi-
rurgického oddelenia Nemocnice s polikli-
nikou v Trenčíne. Narodil sa v Trenčianskych 
Miticiach. Zomrel 11.12.1987 v Trenčíne. – 
95. výročie narodenia 

14.11.1924* Tomáš Vavrovský, technik, výtvarník. Naro-
dil sa v Brezne. Pôsobil v Trenčíne. – 85. vý-
ročie narodenia 

15.11.1939† Jozef Buday, kňaz, politik, náboţenský spi-
sovateľ. Narodil sa 28.01.1977 v Trenčíne. 
Pôsobil v Moravskom Lieskovom. Zomrel 
v Leopoldove. – 70. výročie úmrtia 

16.11.1844† Ladislav Haško, básnik, pedagóg. Narodil sa 
27.04. 1778 v Nitre. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel v Krupine. – 165. výročie úmrtia   

16.11.1919* Ján Lamačka, filatelista, esperantista. Naro-
dil sa v Trenčíne – Opatovej. Pôsobil v Tren-
číne, kde 02.12.1994 zomrel. – 90. výročie 
narodenia  

20.11.1899* Gregor Medvecký, pedagóg, publicista, pre-
kladateľ. Popularizátor hudby a výtvarného 
umenia. Narodil sa v Benderoch (Moldavsko). 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj 27.12.1976 zomrel. 
– 110. výročie narodenia 
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22.11.1894* Jozef Hanaj, náboţenský spisovateľ, redak-
tor, pedagóg. Narodil sa v Dolnej Súči. Pôso-
bil v Trenčianskej Turnej a v Trenčíne. Zo-
mrel 26.03. 1935 v Trenčíne - Orechovom. – 
115. výročie narodenia  

22.11.1924† Ján Grebeň, kňaz, náboţenský publicista. 
Narodil sa 8.12.1859 v Trenčíne - Zavaţí. 
Zomrel v Belej. – 90. výročie úmrtia     

28.11.1824* Mikuláš Dohnány, spisovateľ, prekladateľ, 
historik. Poručík slov. dobrovoľníckeho zboru 
v r. 1849. Narodil sa v Dolných Drţkovciach. 
Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Brezovej pod 
Bradlom. Zomrel v Trnave 02.06.1852. – 185. 
výročie narodenia 

28.11.1919* Ondrej Staňo, stredoškolský pedagóg, publi-
cista, kultúry dejateľ. Narodil sa v Melčiciach. 
Pôsobil na Strednej ekonomickej škole 
v Trenčíne. Zomrel 17.04.1986 v Melčiciach. 
– 90. výročie narodenia 

30.11.1949* Daniela Ďurmeková – Erteľová, výtvar-
níčka. Narodila sa v Dunajskej Strede. Pôso-
bila v Dubodiely. Ţije v Trenčíne. – 60. výro-
čie narodenia 

 
december 2009 
01.12.1889† Jozef Ščasný, kňaz, národný buditeľ. Narodil 

sa 10.04.1813 v Borskom Mikuláši - Borskom 
Petri. Pôsobil v Drietome, Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave. – 120. výročie úmrtia 

01.12.1999† Vojtech Hromník, kňaz, náboţenský spiso-
vateľ. Narodil sa 09.09. 1914 v Trenčianskej 
Teplej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Becko-
ve. – 10. výročie úmrtia  
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02.12.1994† Ján Lamačka, filatelista, esperantista. Naro-
dil sa v Trenčíne - Opatovej 16.11.1919. Pô-
sobil a zomrel v Trenčíne. – 15. výročie 
úmrtia 

03.12.1909* Ján Haranta, kňaz, básnik. Narodil sa 
v Turzovke. Pôsobil v Svinnej, Trenčianskej 
Teplej, Trenčíne. Zomrel 27.03.1983 v Svin-
nej. – 100. výročie narodenia  

05.12.1909† Pavel Roy, kňaz, bibliograf, publicista, ná-
rodný buditeľ. Narodil sa 01.06.1839 v No-
vom Meste nad Váhom. Pôsobil v Adamov-
ských Kochanovciach, Trenčíne. Zomrel 
v Melčiciach. – 100. výročie úmrtia  

08.12.1859* Ján Grebeň, kňaz, náboţenský publicista. 
Narodil v Trenčíne - Zavaţí. Zomrel 22.11. 
1924 v Belej. – 150. výročie narodenia  

11.12.1999† Ján Havran, pedagóg, historik. Narodil sa  
30.12. 1914 v Leviciach. Pôsobil na Gymná-
ziu Ľ. Štúra v Trenčíne a zomrel tieţ v 
Trenčíne. – 10. výročie úmrtia   

11.12.1989† Pavol Šimurka, st., lekár - pediater. Detský 
kardiológ. Narodil sa 17.01.1926 v Koši. Pô-
sobil v Trenčíne, kde i zomrel. – 20. výročie 
úmrtia   

12.12.1829* Vincent Rehák, kňaz, pedagóg. Narodil sa 
v Trenčianskej Turnej. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj 19.02.1895 zomrel. – 200. výročie 
narodenia 

14.12.1914* Juraj Gönci, kniţničný pracovník, básnik. 
Dlhoročný riaditeľ trenčianskej mestskej 
kniţnice. Narodil sa v Trenčíne, kde i zomrel 
05.03.2005. – 95. výročie narodenia 



 915 

26.12.1879† Alexander Androvič, kultúrny pracovník, 
právnik. Signatár viedenského Slovenského 
memoranda. Narodil sa 16.10.1813 vo Fač-
kove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Mote-
šiciach. – 130. výročie úmrtia 

27.12.1964† Michal Slávik, politik, publicista, právnik. 
Narodil sa 27.9.1880 v Myjave. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Myjave. – 45. výročie 
úmrtia 

28.12.1944† Stanislav Hlubocký, pedagóg, účastník proti-
fašistického odboja. Narodil sa 13.11. 1908 
v Starej Turej. Bol popravený na trenčianskej 
Brezine, pochovaný je v Starej Turej. – 65. 
výročie úmrtia 

28.12.1944† Ján Podlucký, účastník protifašistického od-
boja. Narodil sa 11.11.1909 v Uhrovskom 
Podhradí. Bol popravený v Trenčíne. Pocho-
vaný je v Deţericiach. – 65. výročie úmrtia 

29.12.1904†  Ján Kriţan, kňaz, publicista. Narodil sa 
29.03.1823 v Malých Bierovciach. Zomrel 
v Súľove. – 105. výročie úmrtia 

29.12.1904* Viliam Mousson, maliar. Narodil sa v Micha-
lovciach. Pôsobil v Trenčíne, kde 08.10.1988 
zomrel. – 95 . výročie narodenia 

30.12.1914* Ján Havran, pedagóg, historik. Narodil sa 
v Leviciach. Pôsobil  na Gymnáziu Ľ. Štúra 
v Trenčíne, kde i zomrel 11.12.1999. – 95. vý-
ročie narodenia 

30.12.1974† Štefan Minárik, verejný činiteľ. Narodil sa 
01.04.1902 v Trenčíne, kde pôsobil a zomrel. 
– 35. výročie úmrtia 
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31.12.1829† Ján Černej, zverolekár, odborný spisovateľ. 
Narodil  sa  16.04.1747 v Trenčíne. Zomrel 
v Sliači. – 180. výročie úmrtia 

 
 

2) Udalosti z histórie 
179 najstaršia epigrafická pamiatka na pobyt 

rímskych vojsk v osade Laugarício, pred-
chodcu Trenčína 

1067 - 68 prvá zmienka o Trenčíne vo Viedenskej ma-
ľovanej kronike 

1090  v Trenčíne sa ukrýval knieţa Břetislav pred 
hnevom svojho otca, českého kráľa Vratislava 

1111, 1113 archívny doklad o Trenčíne v Zoborských lis-
toch  

1220  nitriansky biskup Jakub 1. zaloţil. Veľkú 
Skalku 

1241 – 1242  Trenčiansky hrad odolal obliehaniu Tatárov 
1302 český kráľ Václav 3. daroval Matúšovi Čá-

kovi Trenčiansky hrad  
1320  Karol Róbert z Anjou obkľúčil s svojím voj-

skom Trenčiansky hrad 
1321 smrť Matúša Čáka, pána Váhu a Tatier 
1324 Karol Róbert z Anjou potvrdil metské výsady 

občanom Trenčína, ţe boli oslobodení od 
platenia cla v celej krajine 

1335  na Trenčianskom hrade uzavreli česko-poľské 
priateľstvo za prítomnosti Karola Róberta z 
Anjou, Jána Luxemburského,  jeho  syna  Ka-
rola  4.  a  zástupcov  poľského  kráľa Kazi-
míra 

01.04.1375  uhorský kráľ Ľudovít 1. dekrétom daroval 
Jurajovi Bebekovi Trenčiansky hrad so  všet-
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kými príslušnými majetkami okrem mesta 
Trenčín 

1380  v Trenčíne bola zriadená nemocnica pre chu-
dobných občanov 

1412 povýšenie Trenčín na slobodné kráľovské 
mesto kráľom Ţigmundom Luxemburským 

1420  postavená mestská veţa v Trenčíne s gotic-
kým priechodom 

1421 mesto Trenčín dostalo právo na dva výročné 
trhy 

1454 mesto Trenčín dostalo od majiteľa Tren-
čianskeho hradu Jána Huňadyho právo meča 

1490  Vladislav 2. potvrdil záloţný majetok Štefa-
novi Zápoľskému  

1493 Trenčiansky hrad sa stáva majetkom Štefana 
Zápoľského 

28.09.1510  Trenčín navštívil kráľ Vladislav. Zdrţal  sa tu 
aţ  do 11. januára 1511. V tomto období  sa 
do mesta dostalo prvý  raz i „tisové drevo“ 

11.04.1515  Ján Zápoľský získal na konských dostihoch 
prvú cenu a od tohto času sa datujú prvé 
začiatky tohto športu v Trenčíne 

1520  Juraj Thurzo dal vystavať kaplnku na Malej 
Skalke, odkiaľ zbojníci zhodili mŕtve telo 
pustovníka Benedikta do Váhu 

1528 Trenčiansky hrad a mesto Trenčín vypálené 
a zničené vojskami Ferdinanda Habsburského 
za velenia generála Katzianera 

1528 záznamy o existencii mestskej školy, koncom 
16. storočia s charakterom vyššieho gymnázia  

1534 Alexander Thurzo kúpil Trenčiansky hrad 
1555 - 1560   výstavba farského kostola v Trenčíne 
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15.11.1560  komisia Kráľovskej komory prenechala Tren-
čiansky hrad v zálohe grófovi Pirhus de Arc 

1560  ostrihomský arcibiskup Štefan Oláh dostal 
patronátne právo nad opátstvom na Skalke  

10.04.1560  Ferdinand  1.  ediktom  rozkázal vrátiť všetky 
majetky Skalského opátstva nitrianskemu bis-
kupstvu 

01.05.1570  ukončenie nadvýšenia bašty, ktorá ohradila 
farské nádvorie a vysokými murovanými stĺp-
mi  podopreli, aby sa odtiaľ mohla chrániť 
Dolná mestská brána 

1587 Trenčín postihol mor 
1590  v Trenčíne zaznamenané zemetrasenie 
05.09.1594 delové salvy z Trenčianskeho hradu zvestovali 

oslobodenia územia od tureckej poroby 
10.11.1600  kráľ Rudolf 2. v Prahe potvrdil výsadné listiny 

mesta Trenčína, ktoré mu udelili  kráľ Ľudovít 
2., Ţigmund, Matiáš, Ferdinand 1. a Maximi-
lián. 

1600 Illešháziovci sa stali majiteľmi Trenčianskeho 
hradu 

1604 hajdúske vojská Štefana Bočkaya sa zmocnili 
Trenčianskeho hradu a mesta Trenčín a vy-
drancovali ho 

14.05. - 29.06  Trenčiansky   hrad  a mesto  Trenčín  obliehali  
hajdúske 

      1605   vojská Štefana Bočkaya a po dvoch me-
siacoch sa obráncovia sa mu vzdali 

1609 Gašpar Illésházy sa stal hlavným ţupanom 
Trenčianskej ţupy 

30.10.1610  gróf Gašpar Ilesházi dal vykázať z budovy 
fary katolíckeho kňaza Rajmanna. Evanjelici 
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si prisvojili farský kostol, dva cintoríny 
a katolíkov vylúčili z mestského magistrátu 

1615  v Trenčíne zaznamenané zemetrasenie  
1620  českí exulanti našli útulok na Trenčianskom 

hrade, kde ich Gašpar Ilešházi s láskou prijal 
a podporoval 

1622 Trenčín postihla povodeň 
1637 skupina českých exulantov na čele s Jánom 

Václavom Vokálom z Prahy zaloţila v Tren-
číne vlastnú kníhtlačiareň, najstaršej na Po-
vaţí 

1645  na Skalku prichádzajú jezuiti, kde bývali aţ 
do decembra 1646, kedy sa presťahovali do 
Trenčína. Počiatky protireformácie 

1649 Gabriel Illésházy sa stal hlavným ţupanom 
Trenčianskej ţupy 

04.09.1655  protokol  mesta  Trenčín  spomína  evanje-
lické gymnázium 

1664 kráľovským dekrétom bolo nariadené, aby 
pošta z Viedne bola riadená cez Trenčín 

1670 - 1782  rakúske vojsko násilne obsadilo Trenčiansky 
hrad 

1670  ukončená renovácia Skalky 
1672 pri Trenčíne padol meteorit  
1680  po odhalení sprisahania Vesselényiho proti 

Leopoldovi 3. bol Juraj Ilešházi uväznený a 
nad Trenčínom sa znovu ujalo vlády nemecké 
cisárske vojsko 

1689 Mikuláš Illésházy sa stal hlavným ţupanom 
Trenčianskej ţupy 

11.01.1695  do Trenčína prišla komisia, ktorá mala pre-
veriť stav hradu a urobiť ho kráľovským zám-
kom s prvotriednym vybavením 
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13.02.1704 kurucké vojská Františka Rákocziho pod ve-
lením generála Jána Šrétera obliehali Trenčín 
a podpálili ho. Okrem Trenčianskeho hradu, 
farského kostola a niekoľkých domov zhorelo 
celé mesto  

14.02.1704 generál Ján Réter prijal na Trenčianskom hra-
de kapituláciu mesta Trenčín 

1708 bitka pri Hámroch 
1710  v Trenčíne prepukla moróvá epidémia  
1712 na pamiatku skončenia mórovej epidémie dal 

ţupan Ilešházi postaviť na námestí Trojičný 
stĺp 

03.12.1715  slávnostným sľubom magistrátu bol za pa-
tróna mesta prijatý sv. František Xaverský 

1745  kaplnka na Skalke prestavaná na kostol 
a pristavaná ďalšia veţa 

1765  v Trenčíne zaznamenané zemetrasenie 
1776 príchod rehole piaristov do Trenčína  
1778 mesto Trenčín vykázalo 3377 obyvateľov, 

z ktorých bolo 1219 katolíkov, 886 evanje-
likov a 333 ţidov 

21.04.1779 mesto Trenčín pred nástupom na uhorský trón 
navštívil neskorší panovník, kráľ Jozef 2. 

1785  zanikol hudobný súbor ţiakov trenčianskeho 
piaristického  gymnázia 

11.06.1790  Trenčiansky hrad a mesto Trenčín zachvátil 
poţiar a väčšia časť zhorela 

1792 na trenčianskom gymnáziu sa začalo vyučo-
vať po prvýkrát po maďarsky 

1794 v Trenčíne bol postavený evanjelický kostol 
1799 Štefan 2. Illésházy sa stal hlavným ţupanom 

Trenčianskej ţupy 
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1802 začiatok vyučovania v terajšom objekte Zá-
kladnej školy v Opatovej 

1813 katastrofálna povodeň na Povaţí, ktorá spô-
sobila obrovské materiálne škody aj mestu 
Trenčín 

1831 v meste Trenčín a v jeho okolí zúrila cholera 
16.02.1834 povodeň v Trenčíne odplavila všetky mosty 
1835  Štefan 2. Illešházi bol v roku 1799-1835 

hlavným ţupanom  Trenčianskej ţupy 
21.05.1835  gróf Štefan Illešházi predal Trenčiansky hrad 

barónovi Jurajovi Sinovi z Trenčianskych 
Teplíc 

1847 Ľudovít Stárek vysadil „Ludový hájik“ na 
Brezine 

1850  v Trenčíne sa stal ţupanom Rudolf Kučíny 
z Oravy 

20.07.1854 v Trenčíne bol otvorený prvý obchod s ga-
lantérnym tovarom 

11.04.1854 trenčiansky farár a regionálny historik Ľudovít 
Stárek objavil na hradnej skale za hotelom 
Tatra rímsky nápis, ktorý vytesali rímsle 
vojská v roku 179 

02.07.1855  v Trenčíne bola oţivená „Mariánska kongre-
gácia“. 

1857 mesto Trenčín zachvátil poţiar 
1862 vznik tlačiarne F.X. Škarnitzla v Trenčíne 
16.10.1865  vznik 1. sporiteľne „Kongregácie akcionárov“  

v Trenčíne  
16.10.1865  zavedená  v Trenčíne telegrafná sluţba  
1867 vznik ľudovej školy izraelitskej náboţenskej 

obce 
30.08.1869 v dolnej časti Trenčína vznikol veľký poţiar, 

ktorému za obeť 12 domov a 13 stodôl 
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01.03.1870  vznik dievčenskej elementárnej školy v Tren-
číne 

01.06.1870  medzi Trenčínom a Trenčianskymi Teplicami 
zavedená okrem tzv. Mellé-spojka omnibu-
sová doprava s konským  povozom 

01.01.1874 v Trenčíne začal vychádzať v maďarskej a ne-
meckej reči týţdenník „Vagvölgyi Lap“, 
predchodca Trenčianskych novín 

1875  vznik továrne J. Zieglera na výrobu sódovej 
vody  

16.08.1875  vznik spolku Alumneum v Trenčíne na pod-
poru a stravovania gymnazistov 

1877 vznik Prírodopisného spolku Trenčianskej ţu-
py v Trenčíne 

1877 v Trenčíne pozorovali severnú polárnu ţiaru 
26.01.1879 v Trenčíne bol zaloţený prvý obchodnícky 

a remeselnícky spolok 
10.08.1879 Trenčín navštívil maďarský románopisec Mó-

ric Jókai 
1880  povodeň v Trenčíne 
12.04.1880  v Trenčíne zaloţený spevokol „Dalárda“  
01.09.1880  vznik prvej školy ţenských ručných prác 

v Trenčíne 
01.01.1884 v Trenčíne zavedené nové číslovanie domov 
1884 dokončenie povaţskej ţeleznice Trenčín - 

Ţilina 
1885  povodeň v Trenčíne 
1886 poţiar v podhradí a v meste Trenčín 
1889 v Trenčíne sa začali stavať kasárne pre hon-

védov 
10.05.1889 v Trenčíne začal činnosť športový klub Regata 
28.09.1889 v Trenčíne otvorenie novej evanjelickej školy 

a fary 



 923 

1890  Trenčín zachvátila chrípková epidémia, na 
ktorú ochorelo 1530, t.j. celá tretina obyva-
teľov 

sept. 1890  zavedená prvá telefónna stanica v Trenčíne 
16. – 07.05.   v hoteli Tatra v Trenčíne  pamätné  vystúpenie  

1894            baletnej školy  Márie Braunovej  
1897 do uţívania odovzdaný ţelezničný most  
máj 1900  vznik Továrne  na mydlo a parfumy Rudolfa 

Lonského v Trenčíne 
01.05.1900  začiatok stavby ţelezničnej trate Trenčín – 

Bošany – Topoľčany. Začiatok stavby bol 
v Mníchovej Lehote 

01.12.1900  otvorenie hotela Alţbeta (dnes Tatra) v Tren-
číne 

23.04.1904 v Trenčíne vyhlásený uhorský celokrajinský 
štrajk ţelezničiarov 

28.11.1904 v Trenčíne bol zaloţený športový klub pod 
názvom „Trencséni torne egyesület“ – „Tren-
čiansky telocvičný spolok“ 

16.08.1905  vznikla Prvá trenčianska borovičková, liké-
rová, koňaková a octová továreň v Trenčíne 

28.11.1905   zaloţenie spolku pre vydrţiavanie kultúrnych 
prednášok v Trenčíne  

12.12.1905  v Trenčíne bol zaloţený Trenčiansky telo-
cvičný spolok  

1905 Iphigénia d´Harcourt darovala Trenčiansky 
hrad mestu Trenčín 

1907 v Trenčíne sa začalo zavádzať elektrické osve-
tlenie na uliciach a v domácnostiach 

1907 vznik firmy Thiberghien, dnešnej Meriny 
1907 ukončenie výstavby Gymnázia Ľ. Štúra 
27.06.1909 otvorenie elektrickej ţeleznice medzi Tren-

čianskou Teplou a Trenčianskymi Teplicami 
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10.02.1910   v hoteli  Zlatý baran v Trenčíne  bola premiéra 
operety „Legenda o studni lásky na trenčian-
skom hrade“ 

10.03.1910  zaloţenie strany „Mungo“(Munkarpát - Strana 
práce) v Trenčíne 

28.05.1910  v Trenčíne pozorovali Halleyho kométu 
01.11.1910  v  Trenčíne  začala  svoju činnosť pobočka Pr-

vej uhorskej všeobecnej poisťovacej spoloč-
nosti pre Trenčiansku, Liptovskú a Oravskú 
ţupu 

1910  v Trenčíne zaloţenie Apoštolskej cirkvi  
1911 v Trenčíne sa začala budovať kanalizácia 

a vodovod 
1912 v Trenčíne otvorenie prvého kina „Apolo“ 
1912 postavenie ţidovskej synagógy v Trenčíne 
31.07.1914 v Trenčíne vyhlásená všeobecná mobilizácia 

Rakúsko-Uhorskej armády 
1914 Andrej Kvazs, rodák z Békescsaby preletel 

lietadlom nad Trenčínom 
1919 v Trenčíne vzniklo československé štátne reál-

ne gymnázium, dnešné Gymnázium Ľ. Štúra  
1919 v Trenčíne zanikla tlačiareň F.X Skarnitzla 
1919 v Trenčíne vznikol Včelársky spolok 
19.02.1919 v Trenčíne bol zaloţený Sokol 
16.10.1919 v Trenčíne bola zaloţená pobočka Matice slo-

venskej 
27.10.1919 v Trenčíne vznikla Československá obchodná 

škola, dnešná Obchodná akadémie Dr. Milana 
Hodţu 

1920 október - zaloţenie ochotníckeho divadelného  
krúţku v Trenčíne – Biskupiciach  

1922 vznik Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku 
v Trenčíne 
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12.07.1921 zaloţenie miestnej organizácie KSS v Tren-
číne 

13.07.1924 vysviacka renovovaného kostola na Malej 
Skalke 

22.09.1924 robotníci firmy Thiberghien vstúpili do štrajku 
08.10.1924 streľba do štrajkujúcich robotníkov firmy 

Thiberghien na Námestí sv Anny v Trenčíne  
1925  zaloţenie kniţnice v Trenčíne 
1925  zaloţenie Klubu slovenských filatelistov 

v Trenčíne 
20.06.1925  v trenčianskom mestskom parku odhalili bustu 

Ľ. V. Riznerovi 
1932 zaloţenie speváckeho zboru „Drotár“ 
1937 začiatok výstavby továrne Walter na výrobu 

leteckých motorov, neskôr premenovaná na 
TOS n.p., TOS a.s. a dnes Trens a.s. 

1937 vznik basketbalu v Trenčíne 
1939 vznik Bavlnárskych závodov v Trenčíne 
august 1940  zaloţenie Odevných závodov v Trenčíne 
1942 prvé bombardovanie Trenčína 
24.03.1942 z Trenčína vypravený prvý trensport ţidov na 

nútené práce 
1942 obnovený orientačný kríţ pri vstupe do 

Breziny 
1942 v Trenčíne zaloţená prvá vojenská Padáková 

škola 
1942 začiatok výstavby chaty pod Ostrým vrchom v 

Soblahove 
27. – 28.02.   v Trenčíne  sa konal  celoštátny  zjazd holičov 

1944            a kaderníkov        
11.06.1944 slávnostné otvorenie chaty pod Ostrým vr-

chom v Soblahove      
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10.04.1945  oslobodenie Trenčína Červenou a Rumunskou 
armádou 

 1947 začiatok vyučovania na Strednej zdravotníckej 
škole v Trenčíne 

 1949 zaloţenie folklórneho súboru Trenčan na 
Gymnáziu Ľ. Štúra manţelmi Kubalovými 

 1949 vznik Lesného závodu v Trenčíne 
 1949 vznik Leteckých opravovní v Trenčíne 
 1949 vznik dopravného závodu ČSAD Trenčín 
 1949 vznik Ľudovej školy umenia v Trenčíne 
19.08.1949 rada Okresného národného výboru v Trenčíne 

schválila vytvorenie Stavebného kombinátu 
v Trenčíne, neskôr Okresný stavebný podnik 

17.09.1949 slávnostné otvorenie obnovenej turistickej 
chaty pod Inovcom 

 1950  zaloţenie Jednoty Spotrebné druţstvo v Tren-
číne 

 1950  vznik Východného vojenského okruhu v Tren-
číne 

 1952 vznik továrne Konštrukta v Trenčíne 
09.11.1952 začiatok vyučovania na Osemročnej strednej 

škole Trenčín Veľkomoravská ulica 
 1954 zaloţenie folklórneho súboru Druţba  
 1954 začiatok vyučovania na Osemročnej strednej 

škole Trenčín Študentská ulica 
 1954 zaloţenie Divadelného súboru Maríny Tur-

kovej pri Závodnom klubu Odevných závodov 
v Trenčíne 

 1955  zaloţenie  Klubu  spoločenského  tanca  pri  
Závodnom klube Revolučného odborového 
hnutia  Odevných závodov v Trenčíne 

 1955 začiatok postupnej konzervácie a rekonštruk-
cie Trenčianskeho hradu 
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15.01.1957 TJ Spartak Trenčín a TJ Iskra Merina na 
zlučovacej konferencii vytvorili novú TJ TTS 
(trenčianskych textilákov a strojárov) so 17 
oddielmi a 2 odbormi 

 1957 začiatok činnosti Závodného klubu Revo-
lučného odborového hnutia pri Kontrukte n.p. 

 1957 vznik Zlatkovu Trenčín  
 1957 vznik Výskumného a vývojového ústavu mal-

tovín v Trenčíne 
 1957 začiatok vyučovania na Strednej priemyselnej 

škole odevnej v Trenčíne 
 1959 vznik Okresného stavebného druţstva 

občanov v Trenčíne 
14.07.1960 zlúčenie Telovýchovnej jednoty TTS a Telo-

výchovnej jednoty Odeva a vznik Telový-
chovnej jednoty Jednota Trenčín 

 1960  vznik Trenčianskych novín v Trenčíne 
04.09.1960 začiatok vyučovania na Základnej školy 

Trenčín, Ulica Dlhé Hony, prvý riaditeľ 
František Paliatka 

 1962 začiatok existencie Stredného odborného uči-
lišťa strojárskeho v Trenčíne 

 1962 vytvorenie fotografickej skupiny Méta v Tren-
číne 

01.01.1964 reorganizácia Mestského domu osvety v Tren-
číne a zmena názvu na Mestské kultúrne 
stredisko v Trenčíne 

01.02.1964 v Trenčíne zapojená nová automatická tele-
fónna ústredňa 

07.09.1964 začiatok vyučovania na Základnej škole Tren-
čín, Bezručova ulica 

 1964 začiatok výstavby Základnej školy Trenčín, 
Hodţova ulica 
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 1965  zaloţenie Dychovej hudby Strojárenka v Tre-
nčíne 

21.09.1965 začiatok vyučovania na Základnej škole 
Trenčín, Hodţova ulica, prvý riaditeľ Milan 
Harinek 

 1969 vznik Oblastnej galérie M. A. Bazovského 
v Trenčíne 

01.01.1969 vznik Generálneho riaditeľského Slovakotex 
 1969 vznik poľnohospodárskeho podnik Agrostav 

Trenčíne 
10.04.1969 na trenčianskej Brezine poloţený základný 

kameň pre budúci pamätník obetí fašizmu 
 1969 v Trenčíne vznikol Ústav mechanizácie 

odevnej výroby 
31.10.1969 poloţenie základného kameňa obchodného 

domu Prior v Trenčíne 
 1971 začiatok výstavby 1. okrsku  sídliska Juh v 

Trenčíne 
 1972 vznik Inštitútu vzdelávania Generálneho ria-

diteľstva Slovakotex 
 1973 otvorenie Detského mestečka v Zlatovciach 
 1974 zaloţenie Detského folklórneho súboru Ra-

dosť v Trenčíne 
 1974  zaloţenie Chlapčenského speváckeho zboru v 

Trenčíne 
 1974 zaloţenie Detského folklórneho súboru Me-

rinka v Trenčíne, dnešná Limba 
 1974 otvorenie obchodného domu Prior na Va-

janského ul. v Trenčíne 
 1976 začiatok vzdelávania na Základnej škole 

Trenčín, Saratovská ul. na Juhu s počtom 18 
tried. Prvý riaditeľ Ján Popovič 
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 1977 vznik Nemocnice pre obvinených a odsúde-
ných a Ústavu na výkon na výkon odňatia 
slobody v Trenčíne 

01.09.1978 vznik prvej hokejovej triedy na Základnej 
škole Trenčín, Hodţova ulica 

     1979 začiatok vzdelávania na Základnej škole Tren-
čín, Laca Novomeského na Juhu s počtom 22 
tried. Prvý riaditeľ Ján Zíma 

     1980  zaloţenie folklórneho súboru „Vena“ pri 
Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne 

     1980  zaloţenie  Trenčianskeho  speváckeho  zboru  
pri  Mestskom kultúrnom stredisku v Trenčíne 

01.09.1982 zriadenie Internátnej športovej školy v objekte 
Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská uli-
ca 

     1983 začiatok výstavby 2. okrsku sídlisku Juh 
v Trenčíne 

júl 1984 zosunutie svahu pri bytovej jednotke a stavbe 
občianskej vybavenosti – Juţianka, čo spôso-
bilo čiastočný útlm výstavby 

     1985 1. ročník druţobnej výstavy neprofesionál-
nych výtvarníkov a fotografov z Trenčína 
a Uherského Hradišťa „Stretnutie – Setkání“ 
v Delovej bašte Trenčianskeho hradu 

10.10.1985 slávnostné otvorenie Okruhového diomu ar-
mády v Trenčíne 

     1987 vznik hudobnej skupiny „Bez ladu a skladu“ 
     1987 vznik Klubu priateľov pre dejiny vedy 

a techniky pri Slovenskej akadémii vied, po-
bočky v Trenčíne 

     1987 Mierové námestie v Trenčíne vyhlásené za 
mestskú pamiatkovú rezerváciu 
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01.09.1989 na Materskej škole Trenčín, Legionárska ulica 
bolo zriadené ortoptické oddelenie pre deti 
s chybným zrakom 

21.04.1990  vznik Okresného klubu alternatívnej medicíny 
v Trenčíne 

05.10.1990  vznik Komorného orchestra mesta Trenčín 
     1990  vznikla Trenčianska nadácia v Trenčíne 
     1991 zaloţenie súkromnej vysokej školy City 

University Bellevue 
     1991 začiatok výučovania na Základnej školy Tren-

čín, Východná ulica na sídlisku Juh 
1991/1992 ukončenie výstavby 1. okrsku sídliska Juh v 

Trenčíne 
     1992 začiatok existencie Základnej školy sv. An-

dreja a sv. Svorada v Trenčíne 
     1992 obnovenie činnosti telovýchovnej jednoty So-

kol v Trenčíne 
     1992 vznik Trenčianskej nadácie pre vzdelávanie 

v Trenčíne 
11.02.1994 v Trenčíne vznikol Klub esperanta 
30.06.1994 v Trenčíne bol zaloţený Klub leteckej histórie 

pri Dome armády v Trenčíne 
02.09.1994 otvorenie nového objektu Stredného odbor-

ného učilišťa ţelezničného v Trenčíne, Škol-
ká ulica, dnešná Dopravná akadémia 

18.10.1994 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne udelilo titul 
čestného občana mesta Trenčín spisovateľovi 
JUDr. Vojtechovi Zamarovskému 

     1994 v Trenčíne sa uskutočnil 1. ročník Trenčian-
skeho jazzového festivalu 

11.10.1994 začiatok výstavby úseku diaľnice Skalka - 
Nemšová  

01.09.1996 vznik Trenčianskeho kraja 
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     1997 otvorenie diaľničného úseku Nové Mesto nad 
Váhom - Kostolná 

     1997 otvorenie diaľničného obchvatu Trenčína 
01.09.1997 zaloţenie Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka 
     1997 zaloţenie Klubu Vojtecha Zamarovského 
     1997 zaloţenie Ţivnostenského spoločenstva Tren-

čianskeho kraja v Trenčíne 
     1997 zaloţenie Asociácie regionálneho zdruţenia 

miest a obcí Trenčianskeho kraja 
     1997 zaloţenie mimovladnej organizácie Krajské 

grémium tretieho sektoru v Trenčíne 
     1997 zaloţenie nadácie „Zachráňte našu budúc-

nosť“ v Trenčíne  
     1998 otvorenie diaľničného úseku Kostolná Ladce  
     1998 zaloţenie Galérie naivného umenia v Trenčíne 
     1998 vysvätenie kostola sv. Rodiny v sídlisku Juh 
     1999 otvorenie novej krytej plavárne na Sihoti 
     1999 v autobusoch Slovenskej autobusovej dopravy 

v Trenčíne sa začali zavádzať čípové karty pre 
cestujúcich 

22.06.1999 vrcholili povodne v celom Trenčianskom kraji 
25.06.1999 otvorenie cyklotrasy Trenčín-Soblahov-Selec 
01.12.1999 v Trenčíne vznikla Vysoká škola manaţmentu 
17.12.1999 zaloţenie Detského dychového orchestra mla-

dých v Trenčíne 
     2000 ukončenie rekonštrukcie letnej plavárne na 

Sihoti 
     2001 Galéria M.A. Bazovského presťahovaná do 

nových objektov na Palackého ulici 
     2001 zaloţenie Múzea antiky V. Zamarovského 
01.01.2002 vznik  Trenčianskeho samosprávneho kraja 
    2002 zaloţenie Komunitného centra Trenčín – Juh 
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24.-25.05.   stretnutie predstaviteľov Vyšegradskej štvor-
2002              ky  a Beneluxu na Trenčianskom hrade 

07.03.2009 zrútila sa časť západného opevnenia Tren-
čianskeho hradu do podhradia 

01.02.2003 vznik Spoločného stavebného úradu v Tren-
číne na prenesený výkon štátnej správy a sa-
mosprávy 

02.02.2004 otvorenie detašovaného pracoviska Mestskej 
polície v Trenčíne v Trenčíne – Juh 

26.02.2004 odhalenie pamätníka historikovi a kňazovi Jo-
zefovi Braneckému na Mieroovm námestí 

06.03.2004 otvorenie Sociálneho domu Krištof určeného 
pre sociálne odkázaných občanov 

12.04.2004 realizácia nového osvetlenia Trenčianskeho 
hradu za sponzorstva Veľvyslanectva USA 
v Slovenskej republike 

01.05.2004 zriadenie Klientského centra na Mestskom 
úrade v Trenčíne 

03.07.2004 otvorenie mestskej veţe pre verejnosť 
15.07.2004 zánik Základnej školy Trenčín, Saratovská 

ulica a jej fúzia do Základnej školy Trenčín, 
Novomeského ulica 

10.01.2005 začiatok asanačných prác bývalých Masary-
kových kasární 

16.02.2005 do uţívania odovzdaný osobný výťah na 
Mestskom úrade v Trenčíne pre klientelu 
seniorov a invalidných občanov 

25.02.2005 schválenie loga mesta Trenčín od autora 
Emila Drličiaka 

14.04.2005 otvorenie Detského domova pre maloletých 
bez sprievodu v Hornom Orechovom 

14. – 15.05 pokračovanie padania hradného opevnenia 
    2005 
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31.07.2005 odovzdanie do uţívania zimného štadióna MG 
RINK Mariána Gáboríka 

05.08.2005 otvorenie Hospicu milosrdných sestier sv. 
Vincenta de Paul 

30.09.2005 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 
športového areálu s umelým trávnikom na 
Sihoti 

01.10.2005 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 
športového areálu Základnej školy Trenčín, 
Novomeského ulica 

04.11.2005 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 
športového areálu Základnej školy Trenčín, 
Veľkomoravská ulica 

15.11.2005 odovzdanie do uţívania kruhovej kriţovatky 
ulíc Legionárskej a Soblahovskej 

07.12.2005 odovzdanie do uţívania obchodno – zábav-
ného centra MAX na Štefánikovej ulice 

21.06.2006 odovzdanie do uţívania bezbarierového výťa-
hu na Základnej školy Trenčín, Bezručova 
ulica pre handicapovaných ţiakov 

26.04.2006 Mestský úrad v Trenčíne získal certifikát kva-
lity ISO 9001 : 2000 

11.05.2006 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 
obchodno-zábavného centra Juţanka 

01.07.2006 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej repu-
bliky zriaďovacou listinou zmenilo názov 
trenčianskej nemocnice na Fakultnú nemoc-
nicu Trenčín 

14.07.2006 odovzdanie do uţívania novej archeologickej 
expozície v predrománskej rotunde Trenčian-
skeho hradu 

26.07.2006 zomrel spisovateľ JUDr. Vojtech Zamarovský 
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13.10.2006 odovzdanie do uţívania zrekonštruovaného 
športového areálu Základnej školy Trenčín, 
Kubranská ulica 

29.09.2006 odovzdanie do uţívania arboréta v Špeciálnej 
základnej škole V. Predmerského v Trenčíne 

01.02.2007 Ing. František Sádecký vymenovaný za 
prednostu Mestského úradu v Trenčíne 

02.03.2007 séria výbuchov otriasla mestom Nováky, ktoré 
spôsobila explózia delaboračnej haly  

14.03.2007 na webovej stránke mesta Trenčín bola 
sfunkčnená rubrika „Otázky a odpovede“ 

22.03.2007 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo 
do volených funkcií mesta Trenčín volených 
funkcionárov – Tomáša Vaňu za vicepri-
mátora a Janku Fabovú za poslankyňu dlho-
dobú uvoľnenú pre výkon funkcie 

30.03.2007 zánik firmy OZETA-NEO, poslednej násled-
níckej organizácie po firme Nehera zaloţenej 
v auguste 1940 

26.04.2007 akreditačná komisia Ministerstva školstva 
Slovenskej republiky vslovila súhlas so zria-
dením Fakulty zdravotníctva Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka 

01.05.2007 v Trenčíne zriadenie expozitúry Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky 

10.05.2007 otvorenie obchodnej prevádzky Bau-Max 
01.06.2007 sprístupnenie mestskej veţe výťahom od 

Sládkovičovej ulice 
04.07.2007 poklepanie základného kameňa Vedecko-

výskumného pracoviska elektrónových ury-
chlovačov cyklotrónového centra Slovenskej 
republiky 
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01.09.2007 zomrel kustód, historik a prvý riaditeľ Tren-
čianskeho múzea Štefan Pozdišovský 

02.09.2007 vznik Súkromného gymnázia „Futurum“ 
10.10.2007 odovzdanie do uţívania Klubu seniorov na 

Sihoti 
22. – 25.10. Mesto Trenčín sa po prvýkrát zúčastnilo po-

dujatia Centrope Days vo viedenskom D-
onauzentre, na ktorom mladí ľudia prezento-
valili svoje mesto 

14.11.2007 na budove Mestského úradu v Trenčíne odha-
lili PhDr. Marián Kvasnička a Ing. Branislav 
Celler pamätnú tabuľu na spomienku Neţnej 
revolúcie z roku 1989 

28.11.2007 doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. zvíťazil vo 
voľbách na funkciu rektora pre obdobie 
2008/2012 

04.12.2007 valné zhromaţdenie Výstaviska Trenčín mes-
to módy rozhodlo o zmene jeho mena na Expo 
Center a.s. Trenčín 

20. – 21.12. Slovenská republika sa stala súčasťou schen- 
2007              genského priestoru      

16.07.2008 odovzdanie do uţívania obchodno – zábav-
ného centra DV Centrum na Legionárskej 
ulici, ktoré bolo postavené na mieste bývalých 
Masarykových kasární 

01.10.2008 zmenilo Stredné odborné učilište ţelezničné 
v Trenčíne svoj názov na Dopravnú akadémiu 
v Trenčíne 

01.01.2009 Slovenská republika zaviedla do peňaţného 
styku novú menu – euro a touto skutočnosťou 
zanikla pôvodná slovenská mena  

04.04.2009 odovzdanie do uţívania obchodno-zábavného 
centra Laugarício 
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30.04.2009 textilná továreň Merina s viac ako storočnou 
tradíciou skončila svoju činnosť 

17.11.2009 Odhalenie Pamätníka obetí komunizmu na 
Námestí sv. Anny 

17.11.2009 Zahájenie výstavby novej letnej plavárne na 
Ostrove firmou Vodeko Trenčín 

18.11.2009  Kino Hviezda v Trenčíne zapísalo Minis-
terstvo kultúry Slovenskej republiky do zoz-
namu kultúrnych pamiatok Slovenskej repu-
bliky 

10.12.2009 Otvorenie prevádzky Leteckej záchrannej 
sluţby v Trenčíne 

 
 

3) Významné udalosti – prvé písomné zmienky 
 

Brunovce r.1374 
Bukovec – r. 1609 

 
 

Cimenná – r. 1484  
Čierna Lehota – r. 1389 
Tr. Teplá – Dobrá – r. 1324 
Drietoma – r. 1244 
Dubodiel – r. 1439 
Horné Srnie – r. 1439 
Libichava – r. 1329 
Ľutov - r. 1389 
Malá Hradná – r. 1329 
Malé Hoste – r. 1329 
Miezgovce – r. 1389 
Mníchova Lehota – r. 1269 
Neporadza  - r. 1269 
Nová Ves – r. 1419 
Trenčín – Orechové – r. 1439 
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Omastiná – r. 1389 
Podkylava – r. 1709 
Pochabany  - r. 1329 
Ruskovce – r. 1329 
Selec – r. 1439 
Soblahov – r. 1269 
Svinná – r. 1439 
Šípkov – r. 1389 
Trenčianska Turná – r. 1269 
Trenčianske Jastrabie  - r. 1269 
Vaďovce – r. 1419 
Veľká Hradná – r. 1329 
Veľké Hoste – r. 1329 
Vrbovce – r. 1394 
Trenčín – Zlatovce -  r. 1244 
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Vyhodnotenie činnosti hasičov 
 

Dňa 20. januára 2010. sa v priestoroch zasadacej miestnosti 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Trenčíne uskutočnila tlačová beseda zameraná na 
vyhodnotenie zásahovej činnosti a rozboru požiarovosti 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom 
kraji za rok 2009.  

Zástupcovia Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Trenčíne plk. Ing. Michal Judík, mjr. 
Ing. Miloslav Tužinský, mjr. Ing. Ľubomír Januška, kpt. 
Juraj Polhorský a kpt. Ing. Marián Petrík zodpovedali 
zástupcom hromadných informačných prostriedkov na viacero 
otázok a predstavili aktuálne úlohy, ktoré budú pre Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
prioritné z hľadiska ich realizácie v nastávajúcom roku 2009.  

Na území Trenčianskeho kraja vzniklo v roku 2009 o 117 
požiarov viac ako v roku 2008, pričom priame škody sú vyššie 
o 756.781 euro, a uchránené hodnoty sú vyššie o 12.261.398 
euro. Boli 4 usmrtené osoby, čo je o 2 osoby viac ako v roku 
2008 a zranených osôb bolo 27, čo je o 3 osoby viac ako v 
roku 2008. 

počet požiarov  - 1.106 
priame škody - 2.704.530 euro 
počet zranených osôb - 27 
počet usmrtených osôb - 4 
uchránené hodnoty - 20.050.285 euro 
následná škoda - 2.665 euro 

Z hľadiska zatriedenia do odvetvia ekonomických činností 
najviac požiarov vzniklo : 
- v odvetví nakladania s odpadom - 283 prípadov požiarov, 

čo je 25,6% z celkového počtu všetkých požiarov. Priama 



 913 

škoda bola vyčíslená na 32.405 euro. Pri týchto požiaroch 
došlo ku zraneniu 2 osôb; 

- v odvetví bytového hospodárstva vzniklo 206 prípadov 
požiarov, čo predstavuje 18,6% z počtu všetkých požiarov. 
Priama škoda pri týchto požiaroch bola vyčíslená na 
571.095 euro. Pri požiaroch v bytovom hospodárstve bolo 
zranených 18 osôb a usmrtené boli 2 osoby; 

- v cestnej doprave vzniklo 144 požiarov, čo predstavuje 
13,0% z počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto 
požiaroch bola vyčíslená na 704.340 euro. Pri týchto 
požiaroch nebola žiadna osoba zranená a 2 osoby boli 
usmrtené. 

- v poľnohospodárstve vzniklo 140 požiarov, čo predstavuje 
12,7 % z počtu všetkých požiarov. Priama škoda pri týchto 
požiaroch bola vyčíslená na 90.005 euro. Pri požiaroch v 
poľnohospodárstve nebola žiadna osoba zranená ani 
usmrtená. Najčastejšou príčinou vzniku požiaru je úmyselné 
zapálenie neznámou osobou - 202 prípadov, t.j. 18,3% z 
celkového počtu požiarov, s priamou škodou 810.915 euro. 
Pri týchto požiaroch boli zranené tri osoby. 

- vypaľovaním trávy a suchých porastov vzniklo 161 
prípadov požiarov s priamou škodou 5.530 euro. Žiadna 
osoba nebola usmrtená ani zranená.  

- manipuláciou s otvoreným ohňom vzniklo 128 prípadov 
požiarov s priamou škodou 89.150 euro. Došlo k zraneniu 
troch osôb a k usmrteniu jednej osoby.  

- v dôsledku fajčenia vzniklo 75 prípadov požiarov s priamou 
škodou 22.585 euro. 
Najviac požiarov vzniklo v nedeľu 190 požiarov s priamou 

škodou 274.800 euro, v sobotu vzniklo 173 požiarov s 
priamou škodou 277.590 euro. Najmenej požiarov vzniklo v 
pondelok 135 požiarov, boli však s najväčšou škodou až 
1.040.935 euro. 
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Najviac požiarov vzniklo v časovom intervale 18-19 hod. 
(78 požiarov) a 19–20 hod. (77 požiarov). Najmenej požiarov 
(13) vzniklo v časovom intervale 6-7 hod. 

 
Príčina vzniku požiaru 

Úmyselné zapálenie 
Počet požiarov Priame škody v euro Usmrtení Zranení 

známou osobou 1 165 0 1 

neznámou osobou 202 810 915 0 3 

S p o l  u 203 811 080 0 4 

 
Prehľad požiarov, 

pri ktorých príčinou požiaru bolo úmyselné zapálenie v 
členení podľa foriem vlastníctva : 

 
Vlastnícka forma Počet požiarov Priame škody v euro Uchránené hodnoty              

v euro 
Usmrtené Zranené 

súkromné 87 573.650 1.285.915 0 1 

komunálne 50 3.825 91.395 0 0 

obchodné spoločnosti 42 214.950 360.050 0 2 

štátne 4 770 10.235 0 0 

družstevné 9 16.190 40.530 0 0 

združenie občanov 2 50 330 0 0 

nezistené 9 1.645 5.370 0 0 

 
 

Porovnanie základných údajov 
o požiaroch s predchádzajúcim kalendárnym rokom 2008 : 
 

rok Počet požiarov Priame škody Následné škody Uchránené hodnoty Usmrtené  Zrazené  

2008 989 1.946.189 euro 3.319 euro 7.788.886 euro 2 24 

2009 1.106 2.704.530 euro 2.665 euro 20.050.285 euro 4 27 

porovnanie + 117 + 758.341 euro - 654 euro + 12.261.399 + 2 + 3 
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Prehľad požiarov, ktoré výškou priamej škody alebo 
počtom usmrtených zásadne ovplyvnili požiarovosť v roku 

2009 
Dátum Objekt postihnutý požiarom Príčina požiaru Priama škoda Zranení Usmrtení  

06.01.2009 Požiar kuchyne v Oslanoch 
zvýšený elektrický 
prechodový odpor 82.985 euro 0 0 

12.01.2009 
Požiar dopravníkového pásuv Elektrárni 
Nováky, o.z. Zemianske Kostoľany nezistená 600.000 euro 0 0 

19.02.2009 Požiar rodinného domu v obci Ráztočno 
technická porucha 

vykurovacieho 
telesa 

70.000 euro 0 0 

08.03.2009 Požiar rodinného domu v Trenčíne - Kubrici nezistená 6.640 euro 0 1 

21.05.2009 Požiar bitúnku v Bolešove elektrický skrat 82.985 euro 0 0 

19.07.2009 Požiar rodinného domu v obci Valaská Belá manipulácia s otvo-
reným ohňom 3.000 euro 0 1 

29.08.2009 
Požiar dvoch osobných automobilov na štátnej 
ceste 1. triedy č.61, pri obci Trenčianske 
Bohuslavice 

dopravná nehoda 1.660 euro 0 2 

21.09.2009 Požiar pradiarne v Trenčianskych Bohuslavi-
ciach 

elektrický skrat 98.000 euro 0 0 

05.10.2009 Požiar reštaurácie Pivo Ber v Starej Turej 
úmyselné zapálenie 
neznámou osobou 135.470 euro 0 0 

Rozbor zásahovej činnosti v Trenčianskom kraji za rok 
2009 

Údaje o zásahovej činnosti príslušníkov okresných 
riaditeľstiev Hasičského 
a záchranného zboru boli čerpané z regionálnych databáz 
operačných stredísk Okresných riaditeľstiev Hasičského a 
záchranného zboru Trenčianskeho kraja. 

Zásahy v Trenčianskom kraji za rok 2009 
udalosť BN DC  MY NM PE PB PD HA PU TN Kraj spolu 

Požiare 95 96 29 120 102 113 214 86 80 140 1075 

Technické zásahy 115 138 91 138 110 170 243 64 84 211 1364 

Ekologické zásahy 1 5 3 4 2 12 8 5 5 39 84 

Plané poplachy 10 18 3 11 8 16 24 0 11 27 128 

Cvičenia  9 18 16 15 9 5 13 3 5 24 117 
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Požiare bez zásahu 7 12 3 10 4 11 13 3 10 7 80 

Spolu 237 287 145 298 235 327 515 161 195 448 2848 

Zásahy v Trenčianskom kraji za roky 2002 až 2009  

Rok  Požiare  Technické 
zásahy 

Dopravné 
nehody  

Ek ologické 
zásahy 

Plané 
poplachy  Cvičenia  Požiare bez 

zásahu 
Kraj 
spolu 

2002 851 858 900 66 77 74 0 2 826 

2003 1 539 600 636 43 89 69 77 3 053 

2004 820 698 556 83 78 84 89 2 408 

2005 867 536 503 58 85 86 92 2 227 

2006 926 619 544 56 84 116 83  2 428 

2007 1 014 676 661 82 106 105 91 2 735 

2008 939 671 589 86 111 108 63 2 567 

2009 1 075 839 525 84 128 117 80 2 848 

Spolu  8 031 5 497 4 914 558 758 759 575 21 092 

Výjazdy k dopravným nehodám v Trenčianskom kraji 
v roku 2009 

Dopravné nehody BN DC MY NM PE PB PD HA PU TN Kraj spolu 

Počet výjazdov 56 54 27 46 49 75 98 10 33 77 525 

Usmrtené osoby 0 4 1 1 2 4 5 0 1 2 20 

Zranené osoby 36 57 21 44 40 67 89 9 18 61 442 

Výjazdy k dopravným nehodám v Trenčianskom kraji 
v rokoch 2002 - 2009 

Rok  BN IL MY NM PE PB PD PU TN Kraj spolu 

2002 305 205 105 238 331 322 623 274 423 2 826 

2003 241 318 126 288 242 345 733 305 455 3 053 

2004 200 215 90 265 180 293 601 204 360 2 408 

2005 169 232 104 233 155 223 590 171 350 2 227 

2006 234 260 121 249 207 260 544 187 366 2 428 
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2007 235 277 139 291 237 326 551 168 511 2 735 

2008 241 257 141 292 223 279 478 168 488 2 567 

2009 237 287 145 298 235 327 676 195 448 2 848 

Spolu  1 862 2 051 971 2 154 1 810 2 375 4 796 1 672 3 401 21 092 

Za rok 2009 vykonali jednotky Okresných riaditeľstiev 
Hasičského záchranného zboru Trenčianskeho kraja celkovo 
2.848 výjazdov, čo je nárast oproti minulému roku, kedy bolo 
2.567 výjazdov o 10,95% viac. 

Za uvedené obdobie bolo vykonaných 1.364 výjazdov k 
technickým zásahom, čo predstavuje o 8,26% viac ako v 
minulom roku, kedy bolo 1.260 technických zásahov. Počet 
technických zásahov sa zvýšil oproti roku 2008 v Hasičských 
staniciach v Dubnici nad Váhom, v Myjave, Handlovej, 
Púchove Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 
zboru v Novom Meste nad Váhom, Okresnom riaditeľstve 
Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom, Okresnom 
riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Považskej 
Bystrici, Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 
zboru v Prievidzi. V ostatných okresoch a hasičských stani-
ciach sa znížil. Najväčší pokles technických zásahov bol v 
Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Tren-
čín - o 24 výjazdov oproti roku 2008. Najväčší nárast k 
technickým zásahom zaznamenalo v Okresnom riaditeľstve 
Hasičského a záchranného zboru Prievidza o 71 výjazdov 
oproti roku 2008. 

K dopravným nehodám bolo v roku 2009 vykonaných 525 
výjazdov, čo je v porovnaní s rokom 2008, kedy bolo 589 
výjazdov pokles o 10,87 % . Počet výjazdov k dopravným 
nehodám sa zvýšil v Okresnom riaditeľstve Hasičského 
a záchranného zboru Považská Bystrica, Okresnom riadi-
teľstve Hasičského a záchranného zboru Prievidza a v Hasič-
skej stanici Púchov. V ostatných Okresných riaditeľstvách 
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Hasičského a záchranného zboru a Hasičských staniciach  
počet výjazdov k dopravným nehodám poklesol. Najväčší 
nárast bol v Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 
zboru Prievidza o 30 výjazdov. Najväčší pokles bol v 
Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Nové 
Mesto nad Váhom a v Okresnom riaditeľstve Hasič-ského 
a záchranného zboru Trenčín o 26 výjazdov. 

K požiarom bolo jednotkami Hasičského a záchranného 
zboru vykonaných 1075 výjazdov, oproti roku 2008, kedy 
bolo 939 požiarov, čo je nárast o 14,48 %. Počet výjazdov k 
požiarom sa zvýšil v Okresnom riaditeľstve Hasičského 
a záchranného zboru Bánovce nad Bebravou, v Okresnom 
riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Považská 
Bystrica, v Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 
zboru Nové Mesto nad Váhom, v Okresnom riaditeľstve 
Hasičského a záchranného zboru Partizánske, v Okresnom 
riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru Prievidza, 
v Hasičskej stanici Dubnica nad Váhom a Hasičskej stanici 
Púchov. V ostatných Okresných riaditeľstvách Hasičského 
a záchranného zboru a Hasičských staniciach bol zazname-
naný pokles výjazdov k požiarom. Najväčší nárast bol zaz-
namenaný v Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného 
zboru Prievidza o 87 výjazdov, najväčší pokles zaznamenalo 
Okresnom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru 
Trenčín o 10 výjazdov.  

Celkovo bolo v Trenčianskom kraji za rok 2009 vyko-
naných 1.075 výjazdov k požiarom, t.j. 37,75% z celkového 
počtu výjazdov. Najviac 176 výjazdov sa vykonalo k vypa-
ľovaniu trávy a suchých porastov, 196 výjazdov k požiarom 
kontajnerov, 132 k požiarom dopravných prostriedkov cestnej 
dopravy, 62 k požiarom skládky odpadov a k smetiskám a 65 
k požiarom rodinných domov. Pri požiaroch vznikla priama 
škoda 3.152.000 euro a uchránené hodnoty dosiahli výšku 21 
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952 000 euro. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru 
zachránili 34 osôb, z ktorých bolo 25 zranených. Usmrtené 
boli 4 osoby, čo je o tri viac ako v roku 2008. 

V roku 2009 sa vykonalo 1364 výjazdov k technickým 
zásahom, t.j. 51,85% z celkového počtu výjazdov. Z toho 525 
výjazdov bolo k dopravným nehodám, čo je 18,43% z 
celkového počtu výjazdov a 38,49% z celkového počtu 
výjazdov k technickým zásahom. Pri dopravných nehodách 
bolo zachraňovaných 600 ľudí, z ktorých bolo 442 zranených 
a 20 ľudí usmrtených, čo je o 4 menej ako v roku 2008. 
Celkovo pri technických zásahoch bolo zachraňovaných 883 
ľudí, z ktorých 570 bolo zranených a 87 usmrtených, čo je o 
15 viac usmrtených ľudí ako v roku 2008. 
 

Štatistika požiarov v okresoch Trenčianskeho kraja za 
roky 2004 až 2009 

 
Okres   Počet požiarov   

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Trenčín 121 145 152 192 162 153 

Bánovce nad Bebravou  89 77 102 69 96 102 

Ilava 87 97 98 107 79 88 

Myjava  28 38 36 44 38 30 

Nové Mesto nad Váhom 106 107 106 125 114 122 

Partizánka 71 64 76 106 86 95 

Považská Bystrica 99 87 124 108 104 114 

Prievidza 244 274 246 257 239 316 

Púchod 59 65 61 70 71 86 

S p o l u 904 945 1.001 1.079 989 1.106 
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Podiel okresov Trenčianskeho kraja na požiarovosti 
v roku 2009 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Podiel Trenčianskeho kraja na priamych škodách, 
uchránených hodnotách, počtoch mŕtvych a zranených pri 

požiaroch v roku 2009 

Okres Počet 
požiarov 

Priame 
škody 

Uchránené 
hodnoty 

Us mrtení  Zranení  

Bánovce nad Bebravou  102 69.335 € 433.745 € 0 0 

Ilava 88 275.520 € 1.683.725 € 0 2 

Myjava  30 108.280 € 310.300 € 0 4 

Nové Mesto nad Váhom 122 321.145 € 762.090 € 2 4 

Partizánske 95 112.755 € 1.319.460 € 0 5 

Považská Bystrica 114 100.550 € 254.620 € 0 2 

Prievidza 316 1.299.980 € 13.286.635 € 1 10 

Púchov 86 148.200 €  685.690 € 0 0 

Trenčín 153 268.765 € 1.314.020 € 1 0 

S p o l u 1.106 2.704.530 € 20.050.285 € 4 27 

Naj .... v roku 2009 v zásahovej činnosti  
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v Trenčianskom kraji 
 
- požiar s najvyššou škodou vznikol 12. januára 2009 pri 

požiari dopravníkových pásov na uhlie v areáli firmy ENO 
v Zemianskych Kostoľanoch. Výška škody bola vyčíslená 
na 1 milión euro. Príčina požiaru nebola zistená; 

- požiar s najviac uchránenými hodnotami bol požiar do-
pravníkových pásov na uhlie v areáli firmy ENO v Ze-
mianskych Kostoľanoch kde boli uchránené hodnoty 
vyčíslené na 10 miliónov euro; 

- najviac evakuovaných a zachránených ľudí pri zásahu 
bolo pri záchrane a vyslobodení osôb z veľkokapacitného 
stanu, ktorý spadol v dôsledku veternej smršte na letisku v 
Trenčíne na festivale Pohoda. Príslušníci jednotky Okres-
ného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Tren-
číne v spolupráci s Obecným hasičským zborom zo So-
blahova a pracovníkmi zdravotnej záchrannej služby 
zachránili 98 ľudí, z toho 47 osôb bolo zranených (5 ťažko) 
a jednu osobu vyprostili spod trosiek stanu mŕtvu; 

- najväčší počet nasadenej techniky pri zásahu bolo pri 
požiari skládky odpadu v katastrálnom území obce Chudá 
Lehota, časť Mechovička v okrese Bánovce nad Bebravou, 
keď boli nasadené tieto vozidlá – 7x CAS 32 T815, 1x MB 
Atego, 1x Aktis CAS 24, 1x CAS 25 L101, 1x CAS35 
RTHP, čo predstavuje 11 hasičských vozidiel; 

- najväčší počet jednotiek zúčastnených na jednom 
zásahu bolo pri likvidácií požiaru rúbaniska a haluzoviny v 
katastrálnom území obce Lednica, časť Zrnová v okrese 
Púchov. Na zásahu sa zúčastnili jednotky Hasičskej stanice 
Považská Bystrica, Hasičskej stanice Púchov, Hasičskej 
stanice Dubnica n/Váhom, Hasičskej stanice Trenčín 
a Obecné hasičské jednotky z obcí Lednica, Zubák a 
Lednické Rovne; 
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- najväčší počet zasahujúcich počas jednej udalosti bolo 
pri požiari recyklovaného odpadu v objekte ZŤS Dubnica 
nad Váhom v okrese Ilava, kde sa na likvidácii zúčastnilo 
43 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 5 za-
mestnancov Závodného hasičského zboru ZŤS Dubnica, čo 
spolu predstavovalo 48 zasahujúcich ľudí;  

- najdlhšie trvajúci zásah bol pri požiari recyklovaného 
odpadu v objekte ZŤS Dubnica nad Váhom, kde príslušníci 
jednotiek Hasičského a záchranného zboru a zamestnanci 
Závodného hasičského zboru ZŤS Dubnica vykonali 
likvidáciu požiaru za 20 hodín a 25 minút; 

- najviac použitého hasiva na likvidáciu požiaru sa použilo 
pri hasení recyklovaného odpadu v hale objektu ZŤS 
Dubnica nad Váhom. Použilo sa 317.000 l vody a 200 l 
penidla pyronilu; 

- najviac hlásených udalostí na operačné stredisko v 
Trenčianskom kraji bolo ohlásených na operačné stredisko 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
Trenčín. Z celkových 735 udalostí bolo 448 pre jednotku 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
Trenčín a 287 pre Hasičskú stanicu Dubnica nad Váhom; 

- najmenej hlásených udalostí v Trenčianskom kraji bolo 
hlásených na ohlasovňu požiarov Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru Partizánske ( 235 uda-
lostí);  

- požiar s najväčšou plochou vznikol dňa 16. apríla 2009 v 
katastri obce Moravské Lieskové, miestna časť Plevovec v 
okrese Nové Mesto nad Váhom, kde horel trávnatý porast 
na ploche 500.000 m2 a bol spôsobený vypaľovaním; 

- najväčšia spotreba pohonných hmôt a najazdených 
kilometrovom počas zásahu bolo najazdených pri požiari 
skládky odpadov v obci Chudá Lehota v okrese Bánovce 
nad Bebravou a to celkovo 1056 km. Najviac pohonných 
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hmôt sa spotrebovalo pri požiari recyklovaného odpadu v 
areáli ZŤS v Dubnici nad Váhom v okrese Ilava (13.44l 
nafty, 76l benzínu). Najviac oleja sa spotrebovalo pri 
požiari rúbaniska a haluzoviny v katastrálnom území obce 
Lednica v okrese Púchov (11 l oleja); 

- najväčší výkon prúdov pri zásahu sapoužil pri likvidácii 
požiaru recyklovaného odpadu v Dubnici nad Váhom v 
okrese Ilava, kde bolo nasadených 11 “C“ prúdov a dva 
lafetové prúdy, čo spolu predstavuje 2.000 l vody za 1 mi-
nútu; 

- najviac technických zásahov bolo zaznamenaných v 
mesiaci jún (173) a najmenej v mesiaci január (77). 

- najčastejšie vznikali požiari v mesiaci apríl (210) a 
najmenej v mesiaci február (51); 

- najčastejšie vznikali požiare v nedeľu (190), najmenej v 
pondelok (135).  

- najčastejšie požiar vznikol medzi 18. – 19. hod. (78), 
najmenej horelo medzi 6. – 7. hod. (13); 

- najčastejšou príčinou požiarov bolo úmyselné zapálenie 
neznámou osobou (202); 

- najnovšou technikou je CAS 30 IVECO Trakker z roku 
2009. Tieto vozidlá boli pridelené na hasičské stanice v 
Prievidzi, Považskej Bystrici, Trenčíne, Dubnici nad Vá-
hom, Púchove a Novom Meste nad Váhom;  

- najstaršou technikou je Praga V3S ARS 12 M z roku 
1971, ktorá sídli na Hasičskej stanici v Dubnici nad Váhom. 
Používa sa hlavne pri likvidácii lesných požiarov;  

- najstarším zasahujúcim príslušníkom je nprap. Ján 
Polievka (57r.) z Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Považskej Bystrici, z Hasičskej stanice 
Púchov; 
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- najmladším zasahujúcim príslušníkom bol rtm. Lukáš 
Ďatelinka (20r.) z Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Partizánskom. 

- najviac usmrtených osôb pri zásahu bolo pri dopravnej 
nehode - čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel, následkom 
čoho v jednom z nich začalo horieť a uhoreli dve osoby. 
Nešťastie sa stalo na štátnej ceste č.1/61 pri obci Tren-
čianske Bohuslavice v okrese Nové Mesto nad Váhom dňa 
29. augusta 2009; 

- najviac použitého hadicového vedenia v dĺžke 300 m sa 
použilo na likvidáciu lesného požiaru v katastrálnom území 
obce Omšenie, časť Žihlavník v okrese Trenčín a v katas-
trálnom území obce Horná Maríková, časť Stolečné 
v okrese Považská Bystrica;  

- cvične príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Trenčíne použili 900 m hadicového 
vedenia pri zdolávaní fiktívneho požiaru na Trenčianskom 
hrade; 

- najkurióznejšie zásahy v roku 2009 boli : 
- dňa 4. januára 2009 v Dubnici nad Váhom na Vážskom 

kanály, kde boli príslušníci pomocou výsuvného rebríka 
zachraňovať dve primrznuté labute; 

- dňa 11. mája 2009 v Dubnici, keď pri areáli ZŤS uviazla 
v plote srna, ktorá sa však do príchodu jednotky sama z 
neho vyslobodila; 

- dňa 10. júna 2009 zasahovali príslušníci Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Parti-
zánskom na detskom ihrisku na ulici Malá Okružná pri 
odchytení hada (užovku vodnú). Po konzultácii s 
odborníkom so ZOO Bojnice bol had úspešne odchytený 
a neskôr vypustený do voľnej prírody; 

- dňa 2. novembra 2009 príslušníci jednotky na požiadanie 
mestskej polície vykonali odchyt zraneného sokola v 
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Prievidzi na Východnej ulici a následne ho odovzdali do 
ZOO. 
Vlastné poznámky 
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I n d e x 
 
 dňom 1. januára 2009 vstúpila do platnosti na Slovensku 

nová mena – euro, str. 152 
 mesto Trenčín v spolupráci s novým správcom Mestskej 

krytej plavárne IB správcovská s.r.o. začal poskytovať od 1. 
januára 2009 bezplatné plávanie a saunovanie dôchodcom 
vo veku nad 60 rokov v rozsahu dvoch hodín týţdenne,  
str. 575 

 dňa 3. januára 2009 sa uskutočnila na zimnom štadióne 
v Trenčíne Veľká cena Trenčína ţiačok a nádejí 
v krasokorčuľovaní,  
str. 475 

 dňa 4. januára 2009 primátor Mesta Trenčín na pôrodníckom 
oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne blahoţelal Dane 
Laššákovej z Trenčína k narodeniu jej dcérky Evky kyticou 
kvetov, ako prvému dieťaťu narodenému v novom roku 
2009 a odovzdal pre jej dcérku dar Mesta Trenčín, zlatú 
retiazku so znamením kozoroţca,  
str. 573 

 minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. 
Richard Raši odvolal dňa 7. januára 2009 jej doterajšieho 
riaditeľa MUDr. Martina Chrena z funkcie riaditeľa,  
str. 573 

 od 8. januára 2009 bol vedením trenčianskej nemocnice 
poverený                  primár Gynekologicko - pôrodníckej 
kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne MUDr. Rudolf 
Lintner,  
str. 574 

 prvý januárový týţdeň celé Slovensko zasiahlo obmedzenie 
dodávky plynu z Ruska, vyvolané nezhodami v jeho platení 
s Ukrajinou. Vedenie Mesta v tejto súvislosti dňa 7. januára 
2009 prijalo krízové opatrenia,  
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str. 213 
 dňa 8. januára 2008 prezentácia druhého diela zborníka 

Literárneho klubu Omega „Tak plynie čas...“ od autora Jána 
Maršálka,  
str. 283 

 v dňoch 10. a 11. januára 2009 sa uskutočnili v Trenčíne 
majstrovstvá Trenčianskeho kraja v kolkoch,  
str. 475 

 v dňoch 14. aţ 31. januára 2009 vystavoval v ArtKine Metro 
francúzsky študent Yoan Rosin,  
str. 283 

 dňa 15. januára 2009 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
schválilo do funkcie náčelníka Mestskej polície v Trenčíne 
JUDr. Stanislava Bera s účinnosťou od 21. januára 2009,  
str. 25 

 dňa 15. januára 2009 sa uskutočnilo zasadnutie Krízového 
štábu Mesta Trenčín v súvislosti s obmedzením dodávky 
plynu z Ruska na Slovensko,                str. 26 

 dňa 15. januára 2009 v rámci cyklu Poznávame Trenčanov 
stretnutia sa uskutočnilo stretnutie slovenskej herečky Evy 
Kristínovej s verejnosťou, na ktorej za osobnej účasti autora 
Jána Čomaja bola prezentovaná najnovšia jeho kniha 
„Spomienky herečky“, ktorou priblíţil herečkin ţivot,  
str. 284 

 vernisáţ výstavy pod názvom „Stretnutia s podtitulom Od 
ZUŠ po vlastné ateliéri“ dňa 16. januára 2009 v ktorej sa 
predstavil učiteľ výtvarného odboru Základnej umeleckej 
školy Karola Pádivého v Trenčíne Mgr. Jozef Švikruha na  
spoločnej výstave so svojimi bývalými trinástimi ţiakmi,  
str. 285 

 od 19. januára 2009 sídli pobočka trenčianskej verejnej 
kniţnice Michala Rešetku z Dlhých Honov v nových 
priestoroch, v nákupnom stredisku Druţba,  
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str. 289 
 dňa 20. januára 2009 bola odovzdaná do uţívania 

zrekonštruovaná kotolňa v sídlisku Trenčín-Juh na biomasu,  
str. 151 

 v dňoch 22. aţ 25. januára 2009 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 
15. ročníka medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu „ITF 
Slovakia Tour“ v Bratislave v rámci expozície 
Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
str. 28 

 dňa 23. januára 2009 sa prezentoval Slovenský zväz telesnej 
kultúry - Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike v 
Trenčianskom múzeu výstavou venovanej osobnostiam 
rozhlasovej športovej reportáţe na Slovensku. Podnetom pre 
vznik tejto putovnej výstavy bolo nedoţité              85. 
výročie narodenia nezabudnuteľného športového reportéra 
Gaba Zelenaya,  
str. 476 

 dňa 24. januára 2009 koncertovala v Klube Lúč jedna z 
najväčších punk-rockových hudobných legiend na 
slovenskej scéne Slobodná Európa a predstavila svojim 
priaznivcom prierez najúspešnejších skladieb zo všetkých 
svojich albumov,  
str. 292 

 v dňoch 24. a 25. januára 2009 sa konal 12. ročník 
medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien v 
priestoroch výstaviska Expo Center a.s. v Trenčíne, str. 616 

 v dňoch 30. a 31. januára 2009 na majstrovstvách Slovenska 
v krasokorčuľovaní juniorov a ţiakov pre rok 2009 titul 
majsterky Slovenska v kategórii mladších ţiačok vybojovala 
Katarína Brosková  z TJ Dukla Trenčín,  
str. 479  
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 dňa 31. januára 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 10. ročník 
futbalového halového turnaja Karola Borhyho, s menom 
ktorého bol spojený futbal v Trenčíne,  
str. 478 

 dňa 31. januára 2009 počas turnaja Grand Prix v Trenčíne 
bol vyhlásený víťaz ankety Bedmintonista roka 2008, 
vyhlásených Slovenským zväzom bedmintonu,  
str. 478 

 dňa 2. februára 2009 rozprávanie Antónie Dvoranovej 
spojené s premietaním fotografií z jej cestovania po Juţnej 
Amerike pod názvom „Juţná Amerika stredoeuropskými 
očami“,  
str. 290 

 dňa 3. februára 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler zástupcov cirkví a náboţenských 
denominácií pôsobiacich na území mesta Trenčín,  
str. 32 

 dňa 3. februára 2009 besedoval v Centre seniorov na Sihoti 
bývalý vynikajúci hokejový reprezentant Jozef Golonka,  
str. 581 

 v dňoch 5. aţ 8. februára 2009 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 
18. ročníka stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu 
„Holiday World 2009“ v Prahe v rámci expozície 
Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
str. 35 

 od 10. do 24. februára 2009 vystavovala v Trenčíne 
medovnikárka Bc. Mária Muráríková so svojou 
nasledovníčkou dcérou Veronikou umelecké diela 
zhotovené z medovníkového cesta,  
str. 294 

 dňa 11. februára 2009 prezentoval svoju kniţku pod názvom 
„Bratia Čapkovci“ jej autor Ivo Veliký,  
str. 296 
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 dňa 13. februára 2009 vystavovala svoje fotografie a obrazy 
Mgr. Dagmar Bezákovej pod názvom „My Fam“,  
str. 299 

 dňa 17. februára 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler delegáciu poslancov a senátorov 
Parlamentu Rumunskej republiky, str. 37 

 dňa 17. februára 2009 na vlastnú ţiadosť Nitrianskeho 
sídelného biskupa J. E. Viliama Judáka prijal primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler v súvislosti 
prerokovania moţností napojenia pútnického miesta Skalka 
na verejný vodovod,  
str. 38 

 dňa 17. februára 2009 sa uskutočnilo prvé historické 
stretnutie opatrovateliek z mesta Trenčín s primátorom Ing. 
Branislavom Cellerom, str. 577 

 dňa 17. februára 2009 Trenčianska nadácia odštartovala 2. 
ročník úspešného projektu „Daj si vodu...z vodovodu!“,  
str. 619 

 dňa 20. februára 2009 si trenčianska verejnosť pripomenula 
90. výročie zaloţenia dobrovoľnej športovej organizácie 
Sokol v Trenčíne slávnostnou akadémiou,  
str. 479 

 dňa 21. februára 2009 sa stali miestom stretnutia priaznivcov 
paličkovania, účastníkov podujatia „Preberanie čipkárskej 
cesty“ 

 dňa 23. februára 2009, teda rok zriadení Ţilinskej diecézy 
prijal ţilinského biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša 
Galisa, PhD. na oficiálnej návšteve predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH,  
str. 203 

 dňa 23. februára 2009 sa uskutočnilo druhé stretnutie 
predstaviteľov partnerských miest Zlína a Trenčína, 
zamerané na revitalizáciu detských ihrísk,  
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str. 621 
 dňa 25. februára 2009 sa konal v Trenčíne 40. ročník 

obvodného kola súťaţe prednesu prózy a poézie „Vansovej 
Lomnička“,  
str. 301 

 dňa 26. februára 2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo 
v Trenčíne Ing. Libušu Zigovú sa hlavného kontrolóra 
Mesta Trenčín,  
str. 44 

 dňa 26. februára 2009 spríjemnila dôchodcom popoludnie 
v Centre seniorov slovenská spisovateľka ţijúca 
a podnikajúca v Amerike Kamila Kay Strelková – 
Kanková,  
str. 581 

 dňa 28. februára 2009 strana Smer organizovala 
Medzinárodný deň ţien v športovej hale, str. 45 od 1. marca 
2009 zaviedla SAD Trenčín po zavedení čípových kariet 
nastupovanie do autobusov dvomi dverami, čím sa zrýchlilo 
nastupovanie pasaţierov. Stredné boli určené pre drţiteľov 
čípových kariet s dostatočným kreditom,  
str. 39 

 dňa 28. februára 2009 sa v slovenskej premiére v 
trenčianskej športovej hale na Sihoti uskutočnila 
medzinárodná športová šou zmiešaných bojových umení 
Ring of Truth,  
str. 495 

 v dňoch 1. aţ 6. marca 2009 sa uskutočnili v Trenčíne 
majstrovstvá sveta            študentov vo florbale,  
str. 482 

 dňa 5. marca sa uskutočnila prezentácie novej básnickej 
zbierky „Na krídlach motýľa“ Beatrice Kolatkovskej,  
str. 310 
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 dňa 11. marca 2009 prijal viceprimátor Mesta Trenčín 
Tomáš Vaňo najlepších športovcov mesta Trenčín za 2008,  
str. 488 

 v dňoch 11. aţ 16. marca 2009 sa zúčastnil spevácky zbor 
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína na 
tradičnom stretnutí študentských speváckych zborov 
v Krakowe,  
str. 204 

 dňa 12. marca 2009 navštívila Mesto Trenčín a Trenčiansky 
samosprávny kraj členka Európskej komisie a komisárka pre 
regionálnu politiku Danuta Hübner,  
str. 47 

 dňa 12. marca 2009 v Trenčíne Zväz hotelov a reštaurácií 
Slovenskej republiky uplynulý rok 2008 hodnotil 47 
hotelierov. Cenu „Hotelier roka“ prevzal Jozef Bystrický, 
riaditeľ hotela Magnus v Trenčíne,  
str. 161 

 v dňoch 12. aţ 14. marca 2009 sa konala v Trenčíne jarná 
časť Festivalu dobrodruţných filmov HoryZonty 2009,  
str. 305  

 od 12. do 15. marca 2009 sa na tri dni otvorili v Trenčíne 
brány 17. ročníka medzinárodného kozmetického veľtrhu 
Beauty Forum Slovakia,  
str. 156 

 dňa 13. marca 2009 rokovala v Trenčíne Únia miest 
Slovenska,  
str. 49 

 vernisáţ výstavy „Stretnutie – Setkání“ dňa 15. marca 
2009 v Trenčíne,            str. 307 

 dňa 14. marca 2009 sa v Trenčíne uskutočnilo 6. kolo 
medzinárodnej hádzanárskej súťaţe pod názvom Česko – 
Slovenská liga v hádzanej mladších ţiačok,  
str. 497 
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 v dňoch 16. marca – 9. apríla 2009 sa uskutočnilo v meste 
Trenčín jarné upratovanie,  
str. 630 

 dňa 17. marca 2009 bola v Mestskej galérii v Trenčíne 
vernisáţ výstavy insitného umenia zo srbskej Kovačice, 
sprístupnením súkromnej zbierky Ivana Melicherčíka,  
str. 308 

 dňa 19. marca 2009 sa uskutočnil na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka odborný seminár pod názvom „Stav 
a rozvoj funkčnej gramotnosti ţiakov základných škôl“, 
téma ktorá sa dotýkala matematickej a čitateľskej 
gramotnosti za účasti podpredsedu vlády Slovenskej 
republiky a ministra školstva Slovenskej republiky prof. Ing. 
Jána Mikolaja, CSc.,  
str. 227 

 dňa 20. marca 2009 v meste Trenčín sa uskutočnil 29. ročník 
celoslovenskej prehliadky „Detský výtvarný a literárny 
Trenčín 2009“,  
str. 311 

 dňa 20. marca 2009 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 
vernisáţ výstavy výtvarných diel Jána Hubinského pod 
názvom „Veduty“,  
str. 314  

 dňa 20. marca 2009 sa uskutočnila v Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne vernisáţ diel výtvarníka Otisa 
Lauberta,  
str. 316 

 dňa 23. marca 2009 sa rozhodujúcim tretím zápasom na 
zimnom štadióne v Trenčíne skončila sezóna v juniorskej 
extralige, v ktorom majstrovský titul obhájili Dukla Trenčín,  
str. 498 

 dňa 24. marca 2009 bola sprístupnená pre verejnosť webová 
stránka sídliska Juh v Trenčíne – www.trencin.juh.sk,  
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str. 51 
 oslavy Dňa učiteľov odštartoval dňa 24. marca 2009 Krajský 

školský úrad v Trenčíne v Galérii M. A. Bazovského, keď 
z rúk riaditeľa PhDr. Miroslava Holčeka prevzalo 30 
učiteľov materských, základných a stredných škôl 
Trenčianskeho kraja ocenenie „Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja“,  
str. 222 

 „História učiteľka ţivota“ – v duchu tejto nadčasovej 
myšlienky pripravila Verejná kniţnica Michala Rešetku 
v Trenčíne atraktívny program dňa 24. marca 2009 počas 
celoštátneho Týţdňa slovenských kniţníc,  
str. 318 

 dňa 25. marca 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler trinásť pedagógov z predškolských 
zariadení a základných škôl mesta Trenčín pri príleţitosti 
Dňa učiteľov, ktorých ocenil „Pamätným listom“, str. 222 

 dňa 25. marca 2009 prijal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
šestnásť vybraných učiteľov a sedemnástich úspešných 
študentov, ktorým odovzdal ocenenia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja,  
str. 223 

 dňa 25. marca 2009 vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku 
v Trenčíne folklorista a zberateľ ľudových piesní, tancov 
a krojov Ing. Jozef Lehocký predstavil uţ svoju piatu knihu 
pod názvom „Ľudové piesne, spevné a a ta-nečné tradície 
spod Povaţského Inovca“,  
str. 319 

 dňa 26. marca 2009 sa uskutočnil 4. ročník medzinárodnej 
súťaţe autonómnych robotov pod názvom Trenčiansky 
robotický deň 2009,  
str. 223 
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 dňa 26. marca 2009 vyvrcholili okresné oslavy 90. výročia 
vzniku Československého Červeného kríţa stretnutím 
popredných funkcionárov a aktívnych členov Slovenského 
Červeného kríţa v obradnej miestnosti Mestského úradu 
v Trenčíne,  
str. 583 

 zástupcovia Občianskeho zdruţenia Trenčín - Juh pri 
príleţitosti Dňa učiteľov dňa 28. marca 2009 navštívili 
všetky základné a materské školy na sídlisku Juh 
a zablahoţelali k sviatku,  
str. 226 

 dňa 29. marca 2009 na tlačovej konferencii primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler oznámil, ţe do Trenčína 
smeruje zahraničný investor, ktorý bude v Trenčíne vyrábať 
LCD televízory,  
str. 61 

 dňa 29. marca 2009 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne 
poslanci odpredali 17  ha pozemkov v priemyselnom parku 
Reming Consult a.s., ktorý pripravuje územie pre budúceho 
výrobcu LCD monitorov,  
str. 63  

 od 1. do 4. apríla 2009 patrilo výstavisko Expo Centrum a.s. 
Trenčín piatim špecializovaným podujatiam - Záhradkár, 
Včelár, Zdravý ţivotný štýl, Poľovníctvo – Rybárstvo 
a Golf,  
str. 622 

 dňa 4. apríla 2009 otvorilo svoje brány pre verejnosť nové 
obchodné centrum Laugaricio v mestskej časti Belá,  
str. 164 

 dňa 9. apríla 2009 prevzalo dvanásť občanov mesta Trenčín, 
členov SZPB a bývalých účastníkov bojov na Ukrajine pri 
príleţitosti 64. výročia oslobodenia mesta Trenčín pamätnú 
medailu „15 rokov Ozbrojených síl Ukrajiny“, 
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str. 52 
 dňa 10. apríla 2009 sa v Trenčíne stretli v priateľskom 

prípravným hokejovom stretnutí hokejisti Slovenskej 
republiky a Nórska pred tohoročnými majstrovstvami sveta 
v hokeji,  
str. 500 

 v priebehu jarných mesiacov apríl – máj 2009 usporiadal 
Klub priateľov váţnej hudby festival Trenčiansku 
hudobnú jar,  
str. 324 

 v dňoch 10. aţ 12.apríla 2009 sa v USA v štáte Nevada 
v meste Las Vegas sa zúčastnili medzinárodnej pohárovej 
súťaţe Junior Olympic a US Open 2009 piati pretekári 
z Karate klubu Európa Trenčín,  
str. 500 

 dňa 14. apríla 2009 poslanec Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne Martin Barčák informoval zástupcov tlače 
a ostatných médií o iniciatíve skupiny občanov, ktorá začala 
zbierať podpisy pod petíciu pod titulom „Ide o ţivot“ so 
zámerom urýchliť výstavbu druhého mosta cez rieku Váh 
pri Trenčíne,                 str. 56 

 dňa 15. apríla 2009 získal domáci oddiel florbalu 1. FBC 
Trenčín majstrovský titul nad Florko Košice,  
str. 501 

 dňa 16. apríla 2009 prijal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 
šestnásť významných literátov s blízkym vzťahom 
k Trenčínu a Trenčianskemu kraju,  
str. 321  

 od 20. do 22. apríla 2009 vládol na ulici. Ľ. Stárka pred 
Špeciálnou základnou školou internátnou Vladimíra 
Predmerského v Trenčíne čulý pracovný ruch, to študenti 
druhého ročníka Fakulty Facility Managementu z Univerzity 
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aplikovanej vedy v Brede - Holandsko prišli odskúšať praxi 
svoje teoretické vedomosti,  
str. 228 

 dňa 23. apríla 2009 sa uskutočnila nesúťaţná prehliadka 
seniorov v prednese poézie, prózy a spevu v Kultúrnom 
centre Sihoť,  
str. 585 

 dňa 24. apríla 2009 na slávnostnom vyhlásení výsledkov 
súťaţe 5. ročníka „Novinárska cena 2008“ v Bratislave boli 
nominovaní v kategórii „najlepší regionálne odvysielaný 
príspevok v elektronických médiách“ s filmovým 
dokumentom „Ujček Stano“ reţisérka a scenáristka Mgr. 
Zuzana Laurinčíková s kameramanom Petrom Kotrhom 
z Trenčian-skej televízie,    
str. 59 

 dňa 27. apríla 2009 sa zastavila v parku M. R. Štefánika 
v Trenčíne štafeta, ktorá symbolicky spojila miesta, kde sú 
vybudované pamätníky k tomuto veľkému Slovákovi, čo 
potvrdili pripevnením stuhy viceprimátorom Tomášom 
Vaňom,  
str. 60 

 v dňoch 29. a 30. apríla 2009 sa na výstavisku Expo Center 
a.s. v Trenčíne konal 5. ročník medzinárodnej zdravotníckej 
a farmaceutickej výstavy Medipharm,  
str. 168 

 dňa 30. apríla 2009 na Mierovom námestí bol postavený máj 
vyzdobený stuţkami, ktoré priväzovali deti z foklórneho 
súboru Radosť,  
str. 66 

 dňa 30. apríla 2009 textilná spoločnosť Merina po stodva 
rokoch skončila svoju výrobnú činnosť,  
str. 167 
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 dňa 30. apríla 2009 sa predstavili so svojou najnovšou 
tvorbou učitelia výtvarnej výchovy Základnej umeleckej 
školy Karola Pádivého v Trenčíne na výstave pod názvom 
„Naše palety“,  
str. 326 

 dňa 30. apríla  2009  v trenčianskom Piano klube boli 
vyhlásení najlepší športovci  Trenčianskeho kraja,  
str. 503 

 dňa 4. mája 2009 sa uskutočnilo v Kongregačnej sále 
Trenčianskeho múzea slávnostné zhromaţdenie vybratých 
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru,  
str. 67 

 dňa 4. mája 2009 sa uskutočnila v Kultúrnom a metodickom 
centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky vernisáţ 
výstavy pod názvom „Československé légie 1914 - 1920“,  
str. 327 

 dňa 6. mája 2009 sa uskutočnila vernisáţ autorskej výstavy 
umeleckého fotografa Ladislava Kobzu pod názvom „Svet 
magického realizmu“,     str. 330 

 Základná škola Trenčín, Novomestského ul. dňa 7. mája 
2009 si pripomenula na slávnostnej pedagogickej rade 
tridsať rokov jej existencie,      str. 230 

 dňa 7. mája 2009 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáţ výstavy umeleckej tvorby zdravotne 
postihnutých občanov,  
str. 331 

 dňa 7. mája 2009 vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku sa 
uskutočnila prezentácia literárnej prvotiny Dušana 
Ţembera pod názvom „Kradnuté lásky“,  
str. 332 

 dňa 7. mája 2009 sa v rámci športového dňa stretli vo 
futbalovom zápase študenti Obchodnej akadémie Dr. M. 
Hodţu, ktorí vyhrali nad Gymnáziom Ľ. Štúra 2:0,  
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str. 507  
 dňa 9. mája 2009 sa uskutočnila v trenčianskej synagóge 

vernisáţ výt-varných prác súťaţnej výstavy profesionálnej 
a neprofesionálnej tvorby umelcov Trenčianskeho kraja,  
str. 334 

 dňa 9. mája 2009 sa uskutočnilo v meste Trenčín 
celoslovenské podujatie pod názvom Míľa pre matku,  
str. 586 

 dňa 10. mája  2009 v rámci propagácie podujatia 3. ročníka 
medzinárodnej súťaţe historických vozidiel Veteran rally 
2009 vozidlá navštívili Trenčíne, kde na Mierovom námestí 
sa sústredilo takmer 50 historických vozidiel,              str. 
506 

 dňa 10. mája 2009 premenila Trenčianska nadácia Mierove 
námestie na svet vody uskutočnením Korza na vode,  
str. 336, 635 

 v Trenčianskom múzeu sa dňa 11. mája 2009 predstavili 
s výsledkami svojho výskumu v stolových horách 
Venezuely slovenskí jaskyniari a vedci Tomáš Derka, 
Tomáš Lánczoš a Ján Schlögl,  
str. 335 

 dňa 13. mája 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branisôlav Celler nových majstrov Slovenska druţstvo 
florbalistov z 1. FBC Trenčín,  
str. 506 

 v dňoch 14. aţ 16. mája 2009 sa konal 9. ročník 
medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a 
zabezpečovacej techniky FirEco,  
str. 171 

 dňa 14. mája 2009 sa uskutočnila v Trenčíne prezentácia 
dvoch kníh Kataríny Hudecovej pod názvom „Brkom 
Ohniváka“ a „Za všetky drobné“,  
str. 341 



 895 

 dňa 14. mája 2009 udeľovala Regionálna komora sestier a 
pôrodných asistentiek v Trenčíne pri príleţitosti Dňa sestier 
ocenenie Biele srdce,                str. 588 

 dňa 15. mája 2009 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 
sa uskutočnila vernisáţ zaujímavej výstavy, na ktorej sa 
prezentovali výtvarni umelci Alojz Petráš, Dagmar 
Mezricky,  
str. 326 

 Trenčianske múzeum pri príleţitosti Medzinárodného dňa 
múzeí dňa             16. mája 2009 pripravilo pre svojich 
priaznivcov podujatie Noc múzeí,  
str. 337  

 po siedmy raz zorganizoval trenčiansky spolok Black Kings 
motopárty dňa 16. mája 2009,  
str. 508 

 dňa 16. mája 2009 sa uskutočnila v Trenčíne celoslovenská 
prezentácia výrobkov chránených dielní zdravotne 
postihnutých občanov z celého Slovenska,  
str. 589 

 Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Trenčíne zvíťazili v 13. ročníku súťaţe v hasičskom 
športe hasičov z povolania Trenčianskeho kraja dňa 20. mája 
2009 na futbalovom štadióne v Dubnici nad Váhom,  
str. 509 

 Barborin palác Trenčianskeho hradu dňa 21. mája 2009 bol 
miestom vernisáţe autorskej výstavy maďarského umelca 
Györgya Joviána, str. 343 

 dňa 21. mája 2009 sa uskutočnila vernisáţ výstavy fotografií 
o Afganistane pod názvom „3D Afganistan“,  
str. 344 

 dňa 21. mája 2009 sa uţ po osemnásty raz konalo obľúbené 
kultúrno-spoločenské podujatie Čarbičky – farbičky 
v Demy – Domove sociálnych sluţieb v Trenčíne,  
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str. 587 
 dňa 22. mája 2009 v Kultúrnom a metodickom centre 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne bola 
otvorená vernisáţ absolventských prác všetkých študijných 
umeleckých odborov maturujúcich študentov Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne,  
str. 234 

 dňa 23. mája 2009 mesto Trenčín sa stalo miestom ďalšieho 
klaunovského rekordu,  
str. 345 

 rytiersky turnaj medzi mohutnými hradbami Trenčianskeho 
hradu začal od 26. mája 2009 pre jeho návštevníkov 
skupinou Normani,  
str. 347 

 od 27. do 29. mája 2009 sa uskutočnili na Základnej škole 
Trenčín, Východná ulica majstrovstvá Slovenska 
v gymnastickom štvorboji ţiakov základných škôl, 
str. 515 

 Trenčiansky samosprávny kraj a SAD Trenčín, a.s., dňa 27. 
mája 2009 odovzdali za prítomnosti predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH 
a majiteľa SAD, a.s. Trenčín a predsedu Dozornej rady 
spoločnosti Ing. Georga Trabelssieho do uţívania v 
prímestskej doprave v okolí Trenčína 18 kusov nových 
autobusov, str. 173 

 dňa 30. mája 2009 na Váhu v Trenčíne vyvrcholilo ďalšie 
kolo Národných majstrovstiev Slovenska vo vodnom 
motorizme, ktoré bolo súčasťou 5. ročníka Memoriálu 
Dušana Košúta,  
str. 511 

 dňa 31. mája 2009 sa uskutočnil na trenčianskej Brezine 5. 
ročník Behu trenčianskou Brezinou za účasti 148 
pretekárov,  
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str. 510 
 v týţdni od 4. do 7. júna 2009 občania Slovenska volili 

kandidátov do Európskeho parlamentu v celej Európskej 
únii,  
str. 70  

 prvou tohoročnou výstavou v trenčianskej mestskej veţi 
bola autorská výstava Gertrúdy Jakušovej, pri príleţitosti 
jej 80. ročného ţivotného jubilea dňa 4. júna 2009,  
str. 347  

 environmentálny projekt „Daj si vodu ... z vodovodu!“, 
ktorý realizovala Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, 
a.s. bol ocenený Cenou ministra ţivotného prostredia 
Slovenskej republiky pri príleţitosti Dňa ţivotného 
prostredia 5. júna 2009,  
str. 632 

 Mestská galéria v Trenčíne sprístupnila dňa 9. júna 2009 
výstavu s netradičným názvom „Anjel s s.r.o.“, v ktorej sa 
predstavilo rodinné kvarteto výtvarníkov Hadvigovcov 
z Alekšiniec, manţelia Ján a Juliana a ich dve dcéry Elena 
a Ivana,  
str. 349 

 v dňoch 9. a 10. júna 2009 sa v Lopušnej doline pri Svite 
uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej republiky súťaţe 
mladých záchranárov civilnej ochrany, v ktorej súťaţné 
druţstvo Základnej školy na Ul. L. Novomeského 
v Trenčíne získalo tretie miesto, str. 236  

 dňa 10. júna 2009 viac ako sto seniorov z mesta Trenčín si 
prevzalo osvedčenia o návšteve Akadémie tretieho veku za 
uplynulý školský rok 2008/2009,  
str. 593 

 dňa 10. júna 2009 uskutočnili aktivisti Centra 
enviromentálnych aktivít v Trenčíne tlačovú konferenciu, 
aby za účasti zástupcov médií sa vyjadrili práve v tomto 
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období verejne prerokovanému konceptu nového územného 
plánu mesta Trenčín,  
str. 636 

 dňa 11. júna 2009 sa uskutočnilo referendum občanov mesta 
Trenčín, v ktorom sa vyjadrili svoje stanovisko k realizáciu 
Auparku, str. 78 

 dňa 11. júna 2009 sa prezentoval s novou kniţkou MUDr. 
Juraj Čelko                      „Z príslovečníka lekára“,  
str. 350 

 v dňoch 11. aţ 13. júna 2009 navštívila mesto Trenčín 
delegácia partnerského mesta Tarnow, vedená primátorom 
mesta Ryszardom Ścigalom,  
str. 71 

 športovo - spoločenské podujatie Hviezdy deťom sa 
uskutočnilo dňa 12. júna 2009 v areáli štadióna na Sihoti v 
Trenčíne,  
str. 516 

 18. ročník tradičného turisticko-pivného pochodu 
Kukanová desina sa uskutočnil dňa 13. júna 2009,  
str. 518 

 dňa 13. júna 2009 sa v Detskom mestečku v Trenčíne - 
Zlatovciach vyvrcholilo finále 19. ročníka celoslovenských 
majstrovstiev detí z detských domovov,  
str. 591 

 v dňoch 15. - 25. júna 2009 prebiehal na Skalke pri Trenčíne 
2. ročník Medzinárodného sympózia Ora et Ars Skalka 
2009,  
str. 351 

 dňa 16. júna 2009 oslávila Základná umelecká škola Karola 
Pádivého 60. výročie svojho vzniku na slávnostnej 
akadémii,  
str. 236 
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 dňa 18. júna 2009 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav 
Celler odovzdal štrnástim riaditeľom základných 
a materských škôl, vrátane riaditeľky základnej umeleckej 
školy a centra voľného času z mesta Trenčín menovacie 
dekréty,  
str. 238 

 od 18. júna 2009 sa začali sťahovať úradníci Trenčianskeho 
samosprávneho kraja do nového sídla postaveného v lokalite 
dolného mesta pri Daňovom úrade,  
str. 642 

 slovenský hokejista Zdeno Chára sa stal drţiteľom 
Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu zámorskej NHL 
2008/2009. „James Norris Memorial Trophy“, ktorí dostal 
dňa 18. júna 2009 pri slávnostnom udeľovaní individuálnych 
ocenení za uplynulý ročník profiligy v Pearl Theater v rámci 
komplexu Palms Casino and Hotel v americkom Las Vegas,  
str. 519 

 dňa 18. júna 2009 prevzali najúspešnejší ţiaci trenčianskych 
základných škôl ocenenie Detská osobnosť Mesta Trenčín 
za školský rok 2008/2009 z rúk primátora Mesta Trenčín 
Ing. Branislava Cellera,  
str. 240 

 dňa 18. júna 2009 v synagóge sa uskutočnila vernisáţ 
výstavy účastníkov súťaţe amatérskej fotografie 13. ročníka 
AMFO Trenčianskeho kraja, str. 352 

 dňa 19. júna 2009 veľvyslanec rádu Maltézskych rytierov 
Mariano Hugo a prezident Maltézskej pomoci na 
Slovensku Robert Bocchichio odovzdali  väzenskej 
nemocnici v Trenčíne defibrilačný prístroj,  
str. 72 

 dňa 19. júna 2009 uskutočnila spoločnosť BOST Sk, a.s. 
v Trenčíne slávnostné ukončenie štvrtého cyklu vzdelávania 
irackých špecialistov v rámci vládneho projektu „Obnova 
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Iraku“ odovzdaním certifikátov absolventom za prítomnosti 
početných hostí,  
str. 175 

 slávnostné otvorenie filmového festivalu ArtFilm Fest 19. 
júna 2009 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky,              str. 354 

 dňa 19. júna 2009 sa uskutočnili v Centre seniorov mesta 
Trenčín „Multigeneračné športové hry“, zábavno – 
športovým podujatím a malo umoţniť komunikáciu medzi 
seniormi a deťmi predškolského veku,  
str. 595 

 dňa 21. júna  2009 koncertovalo na Mierovom námestí 
v Trenčíne trio bratov Ebenovcov - herec, moderátor, 
hudobný skladateľ, pesničkár a spevák, líder kapely Marek 
a jeho dvaja bratia David a Kryštof,  
str. 355 

 v závere mesiaca júna 2009 Mesto Trenčín rozbehlo novú 
sluţbu, ktorou je zasielanie turistických informácií priamo 
do mobilného telefónu. Jedinou podmienkou je iba zapnutá 
funkcia Bluetooth v mobilnom telefóne,  
str. 77 

 40. ročník medzitriednej a medziškolskej súťaţe „Čítajme 
všetci - Čítanie je super“, určenej ţiakom niţších tried 
základných škôl v Trenčíne v tomto roku 2008/2009 bol 
vyhodnotený dňa 23. júna 2009,  
str. 356 

 dňa 26. júna 2009 sa uskutočnilo tradičné vyhodnotenie 
školských časopisov Trenčianskeho okresu,  
str. 243 

 dňa 26. júna 2009 v Katovom dome sa uskutočnila vernisáţ 
výstavy akademického maliara Vladimíra Petríka,  
str. 357 
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 dňa 27. júna 2009 v Trenčianskych Tepliciach ocenili 
najlepšie filmy  17. ročníka Art Film Festu,  
str. 359 

 od soboty 27. júna 2009 sa v Trenčíne začal prvý týţdňový 
turnus hokejovej školy pre mladých hráčov od 7 do 15 rokov 
pod patronátom slovenského útočníka Mariána Gáboríka,  
str. 521 

 v Trenčíne na Váhu sa uskutočnil v dňoch 27.a 28. júna 
2009 53. ročník známej a tradičnej Trenčianskej regaty 
v rýchlostnej kanoistike,  
str. 521 

 dňa 30. júna 2009 v Mestskej galérii v Trenčíne sa 
uskutočnila vernisáţ autorskej výstavy tvorbu akademického 
maliara Fedora Matejku,  
str. 360 

 Výstavisko Expo a.s. Trenčín bolo dejiskom  medzinárodnej 
prehliadky vín Vinofórum Trenčín 2009 sa v dňoch 2. aţ 3. 
júla 2009,  
str. 178 

 ku dňu 30. júnu 2009 zaniklo Kultúrne a metodické centrum 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky a dňom 1. júla 2009 
vznikol Posádkový klub Trenčín s náčelníkom 
Stanislavom Martinákom,  
str. 133 

 s prezentáciou riešenia dopravnej situácie pod trenčianskym 
cestným mostom informovali dňa 1. júla 2009 novinárov 
inţinieri akciovej spoločnosti Dopravoprojekt,  
str. 646 

 Kultúrne centrum Trenčín - Dlhé Hony sa presťahovalo 
dňom 1. júla 2009 do objektu Obchodného domu Druţba,  
str. 361 

 minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič 
zamietol odvolanie mesta Trenčín a vyhlásil archeologické 
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nálezisko - vonkajšie opevnenie mesta Trenčín za národnú 
kultúrnu pamiatku. Rozhodnutie podpísal dňa  1. júla 2009,  
str. 361 

 dňa 2. júla 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 8. snem Jednoty 
dôchodcov Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 70 delegátov 
zo základných organizácií z celého Slovenska,  
str. 598 

 dňa 3. júla 2009 bola sprístupnená v Galérii Miloša 
Alexandra Bazovského výstava z tvorby bratislavskej 
výtvarníčky Boţeny Augustínovej Rochovanskej (1939 – 
2005) nazvanú „66 zím“,  
str. 362 

 dňa 3. júla 2009 bola sprístupnená v Galérii Miloša 
Alexandra Bazovského výstava tvorby bratislavských 
autorov Juraja a Mateja Čutekových,  
str. 363 

 dňa 3. júla 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi vernisáţ 
výstavy obrazov  trenčianskej rodáčky Hani Griňo,  
str. 366 

 v dňoch 4. aţ 5. júla 2009 úradujúci vicemajster Európy 
rýchlych klzákov v kategórii OSY-400 Michal Košút získal 
na svetovom šampionáte v Poľsku vo svojej kategórii získal 
tretie miesto,  
str. 527 

 dňa 5. júla 2009 kostol piaristov v Trenčíne bol miestom 
nultého ročníka festivalu speváckych zborov Grand prix de 
Slovaquie 2009 s medzinárodnou účasťou,  
str. 367 

 posádky dvanástich plavidiel súťaţili dňa 5. júla 2009 na 
tohtoročnej exhibícií Splanekor 2009, na splave 
netradičných korábov s posádkami,  
str. 523 
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  od 7. júla 2009 starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská 
a lesopark Brezina v Trenčíne prevzala spoločnosť Marius 
Pedersen,  
str. 648 

 dňa 8. júla 2009 oslavoval svoje šesťdesiate narodeniny na 
Trenčianskom hrade český herec Bolek Polívka,  
str. 369 

 dňa 9. júla 2009 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 
vernisáţ výstavy obrazov pod názvom Prinavrátené 
hodnoty, ktorú tvorili zreštaurované obrazy Illezhazyovskej 
zbierky,  
str. 371 

 od 13. júla aţ do 31. augusta 2009 interiéry Centra rozvoja 
mesta na Farskej ulici  v Trenčíne patrili študentskej 
výtvarnej a architektonickej výstave, na ktorej sa návštevníci 
mohli zoznámiť s návrhmi moţného vyuţitia pravého brehu 
Váhu v Trenčíne, vrátane areálu bývalých Odevných 
závodov v Trenčíne,  
str. 649 

 multiţánrový festival Baţant - Pohoda v Trenčíne otvoril 
svoje brány pre návštevníkov dňa 16. júla 2009,  
str. 375  

 dňa 16. júla 2009 predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja. MUDr. Pavol Sedláček, MPH slávnostne otvoril 
zmodernizované priestory spoločnosti Q-Ex Trading,  
str. 80  

 dňa 18. júla 2009 sa v areáli starobylého kláštora na Skalku 
uskutočnila vernisáţ diel 2. ročníka medzinárodného 
výtvarno-literárneho sympózia Ora Et Ars – Skalka 2009,  
str. 373 

 dňa 18. júla 2009 prešla Trenčínom Športová pochodeň 
2009, ktorej konečným cieľom bolo mesto Veľké Leváre, 
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v ktorom sa uskutočnil 13. ročníka festivalu Summerbeach 
Rudava 2009,  
str. 528 

 dňa 18. júla 2009 festivalový areál Pohody zasiahla prietrţ 
mračien, silný vietor zničil krytinu dvoch kupolových 
stanov, vzdušný vír podfúkol strešný plášť tanečnej O 2 

arény, do ktorej sa prišla skryť pred nečasom časť 
návštevníkov a tá sa zrútila aj s niekoľkými stojkami. Na 
mieste nešťastia okamţite zasahovali záchranári, hasiči aj 
polícia. Na mieste zomrel 29 – ročný muţ z Piešťan,  
str. 376 

 pribliţne dvesto mladých ľudí sa dňa 20. júla 2009 večer 
stretlo pri Morovom stĺpe na trenčianskom Mierovom 
námestí. Prišli si uctiť pamiatku obete a prejaviť spoluúčasť 
so zranenými účastníkmi festivalu Pohoda,  
str. 379 

 dňa 21. júla 2009 sa uskutočnilo na Ostrove taktické 
cvičenie príslušníkov hasičských jednotiek okresných 
riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru Trenčianskeho 
kraja,  
str. 81 

 dňa 27. júla 2009 sa začali na Mierovom námestí v Trenčíne 
Trenčianske historické slávnosti,  
str. 381 

 dňa 30. júla 2009 darovali trinásti rozhodcovia na 
trenčianskom pracovisku Národnej transfúznej sluţby 
najvzácnejšiu ţivotodárnu tekutinu – krv,  
str. 601 

 replika starogréckej bojovej lode, ktorej domovom sa uţ 
o niekoľko týţdňov stane rieka Váh v trenčianskom 
prístavisku, absolvovala od 31. júla 2009 svoju prvú 250-
kilometrovú púť, nie však na vode, ale na korbe kamióna, 
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ktorý ju priamo z dielne v českom Přerove previezol na 
Oravskú priehradu, str. 384 

 dňa 1. augusta 2009 na Trenčianskom hrade vyhlásili 
výsledky súťaţe Sedem divov Trenčianskeho 
samosprávneho kraja počas 16. ročníka Trenčianskych 
hradných slávností,  
str. 386 

 dňa 4. augusta 2009 si reprezentačné hokejové druţstvo 
Francúzska do 25 rokov počas svojho letného sústredenia 
v Čechách zahrali v príprave stretnutia na Slovensku, 
Poľsku a v Čechách. Na Slovensku prehral francúzsky výber 
s Liptovským Mikulášom 4:9 a v druhom zápase 
s trenčianskou Duklou, s ktorou prehrali 5:4,  
str. 532 

 Ţeleznice Slovenskej republiky odštartovali v stredu 5. 
augusta 2009 projekt „Moderná stanica“, zameraný na 
obnovu vybraných ţelezničných staníc, medzi nimi aj 
v Trenčíne, v spolupráci so súkromnými partnermi,  
str. 650 

 dňa 7. augusta 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi vernisáţ 
fotografií člena tvorivej skupiny Méta, Zdruţenia 
výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom stredisku v 
Trenčíne a fotoskupiny Andromeda v Broumove – Bylnice 
v Českej republike Ing. Jána Tluku,  
str. 389 

 titul najlepšieho hokejistu Slovenskej republiky za sezónu 
2008/2009 a tým aj Zlatý puk 2009 získal dňa 7. augusta 
2009 v košickej Steel Aréne hráč Boston Bruins Zdeno 
Chára,  
str. 534 

 pribliţne 50 fotografií Františka Horečného s tematikou 
tatranskej prírody mohla vidieť trenčianska verejnosť od 7. 
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do 26. augusta 2009 v Kultúrnom a metodickom centre 
v Trenčíne,  
str. 390 

 dňa 8. augusta 2009 vyvrcholil na Ostrove v Trenčíne 
historicky nultý medzinárodný ročník Festivalu Dračích 
lodí,  
str. 534 

 v dňoch 13. aţ 15. augusta 2009 zimný štadión v Trenčíne 
bol miestom 16. ročníka medzinárodného hokejového 
turnaja „Rona Cup 2009“,  
str. 536 

 v ďalšom ročníka Jazzu pod hradom zaradili organizátori 
úvodný koncert dňa 14. augusta 2009 vo večerných 
hodinách na Mierovom námestí v Trenčíne, na ktorom si 
spomenuli vystúpeniami interpretov Petra Lipu a speváčky 
Andrei Červenkovej v sprievode kapiel Gitans  Blancs, 
Vlado Vizár Jazz  Q na Duke Ellingtona,  
str. 392 

 dňa 15. augusta 2009 Štúrovo námestie pri vodníkovi 
Valentínovi patrilo uskutočnili oslavám patróna kuchárov a 
cukrárov sv. Vavrinca,  
str. 394 

 v rámci Kultúrneho leta na Mierovom námestí v Trenčíne 
vystúpili v dňa 18. augusta 2009 dve japonské folklórne 
skupiny z mesta Toyota Ryu-Oh-Ryu Yagura Taiko a 
Shigou Bou-No-Te,  
str. 396 

 pri príleţitosti 65. výročia Slovenského národného povstania 
sa uskutočnilo dňa 20. augusta 2009 pred budovou 
Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v Trenčíne slávnostné zhromaţdenie priamych 
účastníkov odboja,  
str. 86 
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 firma McDonald´s Slovakia otvorila dňa 21. augusta 2009 
v Trenčíne v lokalite pri obchodnom dome Laugarício 
v Belej uţ sedemnástu reštauráciu na Slovensku pod logom 
McCafé,  
str. 176 

 od 21. augusta 2009 bol sprístupnený pre návštevníkov 
mestskej veţe ďalehohľad, ktorým si mohli priblíţiť 
pamätihodnosti mesta Trenčín,  
str. 398 

 na 20. ročníku Čachtického polmaratónu dňa 22. augusta 
2009 zvíťazila v kategórii do 39 rokov Jitka Hudáková 
z Trenčína,  
str. 537 

 1. ročník majstrovstiev Slovenska v presnom pristátí 
profesionálnych a amatérskych pilotov jednomotorových 
lietadiel sa uskutočnil v Trenčíne dňa 23. augusta 2009,  
str. 543 

 drţiteľa Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu 
kanadsko-americkej hokejovej NHL a víťaza ankety o 
najlepšieho hokejistu Slovenska v sezóne 2008/09 Zdena 
Cháru prijal dňa 25. augusta 2009 primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler,  
str. 88 

 od utorka 25. augusta 2009 má Mestská polícia v Trenčíne 
nové vozidlo Kia Ceed, ktorí získala od štátnej polície 
výmenou za Fabiu combi s namontovaným radarom Ramer,  
str. 88 

 dňa 26. augusta 2009 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie 
nového objektu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
verejnosti,  
str. 92 

 v dňoch 28. – 30. augusta 2009 sa konali v Trenčíne dve 
výstavy a to 6. ročník medzinárodnej výstavy koní Kôň a 6. 
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ročník výstavy automobilov a príslušenstva Auto – Moto 
Show,  
str. 179  

 pietnym aktom pri pamätníku na trenčianskej Brezine dňa 
28. augusta 2009 si pripomenuli delegácie politických 
a štátnych orgánov, Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, Veľvyslanectva Ruskej federácie a USA, 
spoločenských organizácií, Ozbrojených síl Slovenskej 
repu-bliky, občania mesta Trenčín a jeho najbliţšieho okolia 
65. výročie Sloven-ského národného povstania,  
str. 95 

 na umelom kanáli v českých Račiciach sa uskutočnil  30. 
augusta 2009 9. ročník svetového šampionátu dračích lodí. 
Lode z Trenčína získali zlatú a striebornú medailu,  
str. 539 

 k 31. augustu 2009 bol odvolaný prednosta Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. František Sádecký. Od 1. septembra 2009 
bol vymenovaný do funkcie prednostu Mestského úradu 
v Trenčíne Ing. František Orolín,  doterajší vedúci 
ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne, str. 95 

 od 1. septembra 2009 začalo pracovať na Osemročnom 
športovom gymnáziu v Trenčíne „Centrum olympijskej 
prípravy“,  
str. 247  

 dňa 3. septembra 2009 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 
Jaroslava Abrháma a jeho priateľov v Katovom dome,  
str.  405 

 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. 
Miroslav Mečár, CSc. dňa 4. septembra 2009 informoval, 
ţe Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka nesplnila 
viaceré kritériá na to, aby sa po komplexnej akreditácii 
naďalej zostala univerzitou,  
str. 245 
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 dňa 4. septembra 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi 
generačná dvojvýstava mami so synom Anny Petrovskej-
Škárovej a jej syna Františka „Generácie“,  
str. 407  

 dňa 5. septembra 2009 sa konal v Trenčíne 27. ročník 
medzinárodného vzpieračského podujatia Povaţský pohár 
a Veľká cena Laugaricia, str. 540 

 od 4. do 6. septembra 2009 odohrala slovenská ţenská 
hokejová reprezentácia tri prípravné medzištátne zápasy 
v Trenčíne dva razy s Ruskom a raz s Českom,  
str. 544 

 dňa 7. septembra 2009 Trenčianske múzeum pripravilo k 65. 
výročiu Slovenského národného povstania tematicky 
zameranú výstavu vo svojich výstavných priestoroch pod 
názvom „No pasaran - neprejdu“,  
str. 409 

 dňa 8. septembra 2009 si veriaci mesta Trenčín pripomenuli 
vo farskom kostole Narodenia Panny Márie narodenie svojej 
patrónky celodennou adoráciou pred vystavenou Sviatosťou 
Oltárnou a slávnostnou večernou svätou omšou večer 
celebrovanou vdp. ThDr. Ľubomírom Hladom,  
str. 206 

 23. ročník Akadémie tretieho veku bol slávnostne otvorený 
dňa 9. septembra 2009 v Kultúrnom centre Dlhé Hony 
v Trenčíne,  
str. 603 

 v dňoch 10. – 12. septembra 2009 sa konala v Trenčíne 
premiéra novej výstavy  Domex & Nábytok,  
str. 181 

 dňa 10. septembra 2009 k ţivotnému jubileu šesťdesiat 
rokov usporiadal svoju autorskú výstavu majster rezbár 
Vladimír Morávek v Mestskej galérii v Trenčíne,  
str. 411  
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 dňa 11. septembra 2009 zavítal na Gymnázium Ľudovíta 
Štúra v Trenčíne premiér Vlády Slovenskej republiky 
Róbert Fico, kde so študentmi besedoval Ústave Slovenskej 
republiky,  
str. 251  

 dňa 11. septembra 2009 trenčianska synagóga po troch 
rokoch odmlčania privítala 45 amatérskych umelcov na 15. 
ročníku Výtvarného salóna,  
str. 413 

 dňa 11. septembra 2009 v Galérii M. A. Bazovského sa 
uskutočnila vernisáţ výstavy troch vystavujúcich autorov 
Miloša Balgavého, Ota Bachoríka a Zuzany 
Bachoríkovej,  
str. 414 

 dňa 16. septembra 2009 v City hoteli Bratislava prevzal 
Pohár prezidenta Slovenskej republiky za najlepšie 
organizované Olympijské festivaly detí a mládeţe Slovenska 
v roku 2009 zástupca Trenčianskeho samosprávneho kraja 
František Koronczi,  
str. 541 

 Dotyky s ľudovou kultúrou bol názov medzinárodného 
projektu Strednej umeleckej školy v Trenčíne a Školy 
úţitkového výtvarníctva v Ruţom-berku, do ktorého boli 
prizvaní ich partnerské zahraničné školy a to Střední 
umělecko-průmyslová škola Jihlava-Helenín z Česka, Szent 
Györgyi Albert Gimnázium Békéscsaba z Maďarska a 
Střední umělecko-průmyslová škola Opava z Česka, ktorej 
vernisáţ výstavy sa konal 17. septembra 2009,  
str. 252 

 dňa 17. septembra 2009 sa uskutočnil krajský vlastivedný 
seminár, venovaný najnovším archeologickým výskumom 
na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta 
Trenčín,  
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str. 418 
 dňa 17. septembra 2009 sa v Klube Lúč - otvorenom 

kultúrnom priestore v Trenčíne, začal medzinárodný festival 
divadla jedného herca Sám na javisku,  
str. 419 

 V dňoch 18. a 19. septembra 2009 občania mesta Trenčín 
pripomenuli súčasní, bývalí a široká verejnosť členovia 
folklórneho súboru Trenčan 60. výročie zaloţenia tohto 
študentského umeleckého telesa,  
str. 253 

 prípravka deväťročných chlapcov AS Trenčín zvíťazila 
počas víkendu v dňoch 19. a 20. septembra 2009 na 
futbalovom turnaji v Banskej Bystrici,  
str. 545 

 dňa 21. septembra 2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie 
nového akade-mického roku Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka,  
str. 254 

 v dňoch od 22. do 24. septembra 2009 sa konal v Trenčíne 
16. ročník AQUA 2009,  
str. 182  

 plánovaná rekonštrukcia schodov v Trenčíne na Ulici J. 
Halašu v Trenčíne sa začala dňa 21. septembra 2009,  
str. 653 

 dňa 23. septembra 2009 sa uskutočnil v Trenčíne dvojdňový 
29. seminár hudobných knihovníkov z celého Slovenska pod 
názvom „Na počiatku (ne)bol fonograf - história 
záznamu zvuku“,  
str. 421 

 dňa 23. septembra 2009 sa predávali v Trenčíne papierové 
odznaky v tvare pastelky akcie Biela pastelka. Výťaţok 
z tejto zbierky smeroval pre Úniu slabozrakých 
a nevidiacich,  
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str. 605 
 v dňoch 25. a 26. septembra 2009 sa v Trenčíne uskutočnil 

tradičný festival Jazz pod hradom, ktorý otvoril dixieland 
F-Dur zo Zlínskeho samosprávneho kraja  
str. 424, 425 

 Trenčianske hradné divadlo malo dňa 25. septembra 2009 
premiéru s naštudovanou hrou Agathy Christie „Pasca na 
myši“ v kine Hviezda,                str. 426 

 uţ po druhýkrát vystavovali trenčianski umelci svoje diela 
v budove historického mlyna v Trenčianskych Biskupiciach 
dňa 25. septembra 2009, str. 427 

 dňa 29. septembra 2009 na pôde Verejnej kniţnice Michala 
Rešetku prezentoval Ivo Veliký vlastnú publikáciu pod 
názvom „Štefánikovské atribúty v Trenčíne“,  
str. 428 

 riaditeľka rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo 
a správa lesov Ing. Erika Vravková sa vzdala funkcie k 30. 
septembru 2009. Od 1. októbra 2009 bol vedením mestskej 
rozpočtovej organizácie poverený Ing. Peter Kubinský,  
str. 129 

 dňa 1. októbra 2009 sa uskutočnilo stretnutie vesmírnych 
nadšencov  z radov mládeţe s účastníkmi medzinárodného 
vesmírneho kempu v americkom štáte Alabama, ktorými 
boli študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. str. 261 

 dňa 2. októbra 2009 otvorili primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler a riaditeľ školy Základnej školy na 
Bezručovej ulici v Trenčíne Mgr. Ivan Pavlík  prestrihli 
symbolickú stuhu rekonštruovaného športového areálu 
školy,  
str. 259 

 dňa 2. októbra 2009 bola na Váhu pokrstená replika gréckej 
vojnovej lode, str. 428 
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 dňa 3. októbra 2009 sa uskutočnil 6. ročník pretekov v behu 
do vrchu „Inovecký výbeh“ za účasti rekordných 35 
účastníkov,  
str. 548 

 dňa 6. októbra 2009 sa v priestoroch Zábavno-obchodného 
centra MAX v Trenčíne uskutočnilo taktické cvičenie 
hasičských jednotiek zamerané na výkon záchranných prác 
po teroristickom útoku,  
str. 105 

 v deviatich volebných okrskoch Trenčianskeho kraja sa 
uchádzalo o 45 posla-neckých kresiel 407 kandidátov vo 
voľbách do krajskej samosprávy,  
str. 109 

 dňa 8. októbra 2009 prezentoval spisovateľ Rudolf Dobiáš 
svoju jeho najnovšiu knihu Litánie k slobode pri príleţitosti 
ţivotného jubilea 75. narodenín,  
str. 431 

 dňa 10. októbra 2009 pri príleţitosti druhého výročia 
zaloţenia Centra seniorov v Trenčíne sa uskutočnila beseda 
spisovateľa Ľubomíra Feldeka a jeho manţelky publicistku 
Oľgy Feldekovej,  
str. 607 

 dňa 12. októbra 2009 uskutočnila pobočka Zdruţenia 
kresťanských seniorov Slovenska v Trenčíne slávnosť pri 
príleţitosti Mesiaca úcty k starším a pripomenula si okrúhle 
ţivotné jubileá svojich členov,  
str. 608 

 dňa 14. októbra 2009 pred 10.00 hodinou prepadol neznámy 
páchateľ zlatníc-tvo na Mierovom námestí v Trenčíne,  
str. 118 

 od 13. do 16. októbra 2009 sa konal 15. ročník 
medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a 
energetiky Elo Sys,  
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str. 190 
 dňa 13. októbra 2009 zomrela Nikola Kapková, 19 ročná 

občianka z Omšenia pri Trenčíne, ktorá pri páde stanu počas 
trenčianskeho festivalu Pohoda utrpela váţne poranenia 
hlavy, ako druhá obeť festivalu,  
str. 119 

 od 22. októbra 2009 sa začali šíriť informácie o porušení 
školského zákona na Trenčianskej univerzite z dôvodu 
expresného udeľovania titulov a ďalších iných váţnych 
pochybení, ktoré postupne prerástlo do škandálu, ktorý 
pretriasal i na pôde Národnej rady Slovenskej republiky,  
str. 264 

 dňa 22. októbra 2009 v Mestskej galérie v Trenčíne sa so 
svojou tvorbou predstavil akademický maliar Zdeno 
Horecký, ktorá je spojená so ţivotom pod Rozsutcom,  
str. 436 

 slávnostnou svätou omšou a adoráciou pred vystavenou 
Sviatosťou oltárnou dňa 22. októbra 2009 oslávili občania 
Trenčína storočnicu kostola Nepoškvrneného počatia  
Panny Márie – Notre Dame v Trenčíne za účasti 
Nitrianskeho sídelného biskupa Mons. Viliama Judáka,  
str. 210 

 dňa 23. októbra 2009 odovzdal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček Pamätné listy 
viacerým osobnostiam kultúrneho ţivota za osobitný prínos 
k rozvoju trenčianskeho regiónu,  
str. 120 

 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako posledná zo 
slovenských univerzít zriadila dňom 23. októbra 2009 
Univerzitné pastoračné centrum za účasti Nitrianskeho 
sídelného biskupa Mons. Viliama Judákam,  
str. 207 
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 od 23. októbra 2009 Posádkový klub Trenčín patril výstave 
ovocia, zeleniny a kvetov s príznačným názvom Čo príroda 
dala,  
str.654 

 poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja rokovali 
naposledy v tomto funkčnom období dňa 28. októbra 2009,  
str. 124  

 pod záštitou trenčianskeho primátora Branislava Cellera sa 
počas uplynulého víkendu  v dňoch 31. októbra aţ 1. 
novembra 2009 uskutočnili plavecké preteky Maritim cup 
a  Pohár primátora,  
str. 553 

 najlepšiu internetovú stránku medzi slovenskými 
samosprávami má mesto Trenčín. Toto najvyššie hodnotenie 
získalo u všetkých porotcov súťaţe 7.  ročníka ZlatyErb.sk, 
ktorá vyvrcholila 4. novembra 2009 v Bratislave, str. 131 

 dňa 6. novembra 2009 v podvečer v Posádkovom klube 
v Trenčíne sa predstavili členovia fotoskupiny META na 
svojej 46. výstave, str. 439 

 Od 6. novembra 2009 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne 
vystavovala tvorbu trenčianskeho rodáka Igora Kalného 
pod názvom Vstup ticha,                 
str. 440 

 karatisti z Karate klubu Európa Trenčín sa zúčastnili v 
dňoch 7. a 8. novembra 2009 na dvoch medzinárodných 
turnajoch v Poreči - Chorvátsko a Siofoku – Maďarsko, 
z ktorých priniesli tri zlaté, jednu striebornú a dve bronzové 
medaily,  
str. 554 

 súťaţ Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu 
vyhlásená uţ desiaty rok Úradom pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo spoznala 9. novem-bra 2009 
svojich finalistov, medzi nimi aj mesto Trenčín,  
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str. 132 
 dňa 10. novembra 2009 sa uskutočnila v Mestskej galérii 

v Trenčíne vernisáţ výstavy mladej ambicióznej 
vysokoškoláčky, trenčianskej rodáčky Kataríny Babálovej,  
str. 441 

 dňa 10. novembra 2009 sa uskutočnila beseda o knihe 
„Konečná zástavka – Slovensko!“ od autorov Petra 
Kaššáka a Mariána Hrogdeka,  
str. 443 

 dňa 12. novembra 2009 sa uskutočnil 17. ročník autorskej 
súťaţe Jozefa Braneckého v poézii a v próze pod názvom 
„Studňa sa s daţďom zhovára“, str. 271 

 dňa 12. novembra 2009 na mládeţníckych majstrovstvách 
sveta karate v africkom Maroku si vybojovala Trenčianka  
Dagmar Kubinská v kategórii kumite junioriek do 60 kg 
zlatú medailu,  
str. 559 

 v  dňoch 12. - 14. novembra  2009 sa uskutočnil trojdňový 
maratón filmov a sprievodných podujatí 4. ročníka s názvom 
HoryZonty,  
str. 554  

 dňa 14. novembra 2009 uskutočnilo v Slovenskej republike 
druhé kolo volieb do vyšších územných celkov. Do funkcie 
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja voliči zvolili 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, str. 133 

 koncertom speváčky Marty Kubišovej dňa 15. novembra 
2009 v Posádkovom klube začali v meste Trenčín päť dňové 
jubilejné oslavy 20. výročia Neţnej revolúcie,  
str. 444 

 poslanecký mandát poslanca Trenčianskeho samosprávneho 
kraja získali títo občania mesta Trenčín – Milan Berec, Ján 
Kanaba, Jozef Habánik, Anna Vitteková, Ladislav Pavlík, 
Ján Krátky a Pavol Krištof,  
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str. 135 
 dňa 16. novembra 2009 si Gymnázium Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne pripomenulo na slávnostnej akadémii 90. výročie 
zaloţenia školy,  
str. 273 

 v deň 20. výročia Neţnej revolúcie 17. novembra 2009 v 
parku na Námestí sv. Anny pred budovou Krajského súdu 
v Trenčíne bolo slávnostné odhalenie Pamätníka obetí 
komunizmu,  
str. 445 

 Domov sociálnych sluţieb pre ľudí s mentálnym 
postihnutím v Trenčíne si dňa 19. novembra 2009 
pripomenulo svoje desiate narodeniny,  
str. 610 

 dňa 20. novembra 2009 predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
a predseda dozornej rady a majiteľ Slovenskej autobusovej 
dopravy Trenčín Ing. George Trabelssie odovzdali do 
uţívania 62 nových autobusov prímestskej autobusovej 
dopravy, str. 196 

 dňa 20. novembra 2009 sa predstavila čitateľom so svojou 
najnovšou knihou pod názvom „Príručka vlastenectva pre 
začiatočníkov a pokročilé“ trenčianska rodáčka Monika 
Vrzgulová, rod. Kardošová,  
str. 451 

 dňa 21. novembra 2009 rokoval v Trenčíne tretí snem strany 
Most-Híd, na ktorom hlavnými bodmi programu rokovania 
bolo zhodnotenie prvého kola volieb do vyšších územných 
celkov a voľba štvrtého podpredsedu,  
str. 137 

 poslanci mesta Trenčín na svojom rokovaní dňa 24. 
novembra 2009 odsúhlasili predaj dva objekty v historickom 
jadre mesta – Mierove námestie č. 16 a Mierove nám. č. 22,  
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str. 138 
 dňa 25. novembra 2009 RNDr. Peter Chrastina, PhD. 

prezentoval svoju publikáciu pod názvom „Vývoj 
vyuţívanie krajiny trenčianskej kotliny a jej horskej 
obruby“,  
str. 452 

 výstavu pod názvom Panáci a Panenky od Evy Mišákovej 
otvorili dňa 27. novembra 2009 v Mestskej galérii 
v Trenčíne,  
str. 454 

 dňa 29. novembra 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 3. ročník 
Festivalu pódiových skladieb s celoslovenskou 
a medzinárodnou účasťou,  
str. 561 

 dňa 1. decembra 2009 v Kongresovej sále hotela sa 
uskutočnil koncert                19 mladých spevákov, víťazov 
jubilejného štyridsiateho ročníka „Trenčianske hodiny 
smutne bijú“ v sprievode ľudovej hudby Limbačka,  
str. 277 

 spisovateľ a historik Pavel Dvořák prezentoval v Trenčíne 
svoju novú knihu dňa 1. decembra 2009 pod názvom „Stopy 
dávnej minulosti“.  
str. 455 

 dňa 2. decembra 2009 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej 
republiky podpísalo zmluvu s taiwanským výrobcom LCD 
panelov AU Optronics, ktorý ju bude stavať v priemyselnom 
parku v Trenčíne,  
str. 198 

 dňa 3. decembra 2009 predviedli v mestskej športové hale 
exhibičné mikulášské  vystúpenie trenčianski volejbalisti, 
pri ktorom im asistovali dve ţivé tigrie mláďatá,  
str. 562 



 919 

 v dňoch 3. a 4. decembra 2009 v Bystričke pri Martine na 
vyhlásení výsledkov celoštátnej súťaţe Slovenská kronika 
2009, získala kronika Mesta Trenčín za rok 2008 „Čestné 
uznanie“,  
str. 141 

 húfy detí v sprievode rodičov či starých rodičov prichádzali 
5. decembra 2009 na Mierove námestie v Trenčíne,  
str. 459 

 Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka schválil dňa 7. decembra 2009 návrh na odvolanie 
rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc.,  
str. 279 

 v roku 2009 Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne spolu 
ďalšími školami z desiatich európskych krajín – Českej 
republiky, Maďarska, Poľska, Talianska, Litvy, Grécka, 
Holandska, Nórska a Turecka sa zapojila do 
medzinárodného projektu „Zdravá európska škola“,  
str. 281 

 dňa 9. decembra 2009 sa uskutočnil  4. ročník florbalového 
turnaja stredoškolákov Trenčianskeho kraja Florbalki SK 
Cup 2009, ktorého víťazom sa stalo druţstvo Dopravnej 
akadémie v Trenčíne, 
str. 563 

 dňa 10. decembra 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler zástupcov piatich  trenčianskych 
folklórnych súborov, ktoré v tomto roku si pripomenuli 
jubileá svojej umeleckej činnosti,  
str. 459 

 v poradí uţ siedmu stanicu vrtuľníkovej záchrannej sluţby 
otvorili dňa 10. de-cembra 2009 na letisku v Trenčíne 
s označením Krištof 07. Na základe rozhodnutia 
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 
prevádzkovať popradská spoločnosť Air Transport Europe,  
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str. 614 
 dňa 11. decembra 2009 si Galéria Miloša Alexandra  

Bazovského v Trenčíne pripomenula vernisáţou výstavou 
najzaujímavejších umeleckých diel zo svojho  zbierkového 
fondu svoje štyridsiate výročie umeleckej činnosti 
v Trenčíne,  
str. 463 

 dňa 11. decembra 2009 bola miestom výstavy pod názvom 
„Minulosť a budúcnosť slovenskej výšivky“ ktorej 
autorkou bola Ina Pašteková – Budovská,  
str. 465 

 dňa 12. decembra 2009 sa uskutočnila v Posádkovom klube 
Trenčín premiéra novej divadelnej hry divadla Normálka 
v Trenčíne novej hry „Zdenka z Maksu“,  
str. 466 

 dňa 15. decembra 2009 sa predstavila v Trenčíne Trenčianka 
Barbora Kardošová a levičská rodáčka Eva Borušovičová 
so svojimi najnovšími dielami „Sladko v ústach“ a Urobíme 
všetko, čo sa dá“,  
str. 469 

 dňa 16. decembra 2009 kúpil hokejový klub Dukla Trenčín 
pre vlastné potreby defibrilačný prístroj, čím sa zaradil 
medzi prvé extraligové hokejové kluby s týmto 
medicínskym prístrojom,  
str. 565  

 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 17. 
decembra 2009 poslanci schválili, ţe seniori nad 70 rokov 
budú pouţívať MHD v Trenčíne zdarma, od 1. februára 
2010 bude pohrebiská v Trenčíne spra-vovať firma Dvonč 
z Partizánského,  
str. 143 

 dňa 19. decembra 2009 sa uskutočnilo v Posádkovom klube 
športové podujatie pod názvom Večer hviezd,  
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str. 467  
 ustanovujúce zasadnutie krajského zastupiteľstva 

Trenčianskeho samospráv-neho kraja sa uskutočnilo 22. 
decembra 2009,  
str. 145 

 dňa 20. decembra 2009 v  Mestskej galérii v Trenčíne sa 
uskutočnila vernisáţ výstavy „Stretnutia s anjelmi 6.“ od 
poľského autora Eugeniusza Molského z druţobné ho 
mesta Tarnow,  
str. 469 

 dňa 20. decembra 2009 zimné plavecké majstrovstvá 
Slovenska v krátkom bazéne v Trenčíne priniesli štyri nové 
národné seniorské rekordy v individuálnych disciplínach,  
str. 567 

 dňa 21. decembra 2009 si pripomenula Stredná odborná 
školstva M. Beluša 60. výročie špecializovaného školstva na 
Slovensku,  
str. 281 

 od pondelka 21. do stredy 23. decembra 2009 Trenčania a 
návštevníci mesta obdivoval na Mierovom námestí ţivý 
betlehem, ktorý interpretovali svojím vystúpením členovia 
skupiny historického šermu Wagus s členmi divadla 
Normálka biblické udalosti, ktoré v týchto dňoch oslavuje 
celý kresťanský svet,  
str. 148 

 dňa 26. decembra 2009 v podaní Komorného orchestra 
mesta Trenčín pod vedením Kataríny Zboray 
a speváckeho zboru Chorus Alea za dirigovania Branislava 
Kostku v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského 
v Trenčíne odzneli skladby Antónia Vivaldiho,  
str. 472 
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 druţstvo siedmej hokejovej triedy Dukly Trenčín sa stalo 
víťazom 3. ročníka Vianočného turnaja 2009 v Krnove 
v dňoch 27. aţ 29. decembra 2009,                 str. 568 

 Ţeleznice Slovenskej republiky vyhlásili 31. decembra 2009 
tender na modernizáciu ţelezničnej trate medzi Zlatovcami 
a Trenčianskou Teplou, str. 201 
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Pomôcky použité pri spracovaní kronikárskeho 
záznamu  

mesta Trenčín za rok 2009 
 
 

¾ Uznesenia z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej 
rady v Trenčíne; 

¾ Periodiká – Trenčianske noviny, Info Trenčín, Farské 
listy; 

¾ Aktuality stiahnuté z internetu 
¾ Vlastné poznámky z účasti na podujatiach. 
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Záverečné ustanovenie 
 
 

Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín za rok 2004 
bol po vypracovaní kronikárom predložený rokovaniu :  
- Komisii vzdelávania a kultúry Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 2. júna 2010, ktorá prijala uznesenie 
nasledovného znenia - „Komisia berie na vedomie 
kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2009 a odporúča 
Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“  

- Rade Mesta Trenčín, ktorá ju dňa 10. júna 2010, ktorá ju po 
prerokovaní  svojím uznesením č. 618 vzala na vedomie. 

 
 

 
 
 
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––                 ––––––––––––––––––––––––––– 
    Ing. František Orolín   Ing. Branislav Celler 
prednosta Mestského úradu         primátor Mesta Trenčín 
      Trenčín         
 
 

 
 
 

          
Mgr.Jozef Čery 
kronikár Mesta Trenčín 

  od roku 1972 
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Mestský úrad v Trenčíne 
 
 
Mestská rada        V Trenčíne 10.06.2010 
v   T r e n č í n e 
         
 
 
 
 
 
 

N á v r h  
 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 
za rok 2009 

 
 
 
 

Predkladá :      Návrh na uznesenie : 
Ing. František Orolín,                 Mestská rada v Trenčíne  
prednosta MsÚ v Trenčíne      berie na vedomie  

návrh kronikárskeho záznamu mesta  
Trenčín za rok 2009  
 

Spracoval :     
Mgr. Jozef Čery,  
kronikár mesta Trenčín       

 
 
Prizvaný : 
Mgr. Jozef Čery,  
kronikár mesta Trenčín 

 
 

V Trenčíne 10.06.2010 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta Trenčín za rok 2009 
bol predloţený na rokovanie Komisie kultúry pri Mestskom zastupiteľstve 
v Trenčíne dňa 02.06.2010, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia :  

„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 
2009 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho prerokovanie a schválenie.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2009 bol vypracovaný v súlade 
s splatnou smernicou primátora  Mesta Trenčín o vedení Kroniky Mesta Trenčín 
a Metodikou písania kroniky mesta Trenčín, ktoré boli schválené Mestskou 
radou v Trenčíne uznesením č. 522 zo dňa 15. mája 2004. 

Všetky získané správy, z uskutočnených jednotlivých podujatí, osobne 
alebo sprostredkovane, boli zaznamenané a podľa svojho obsahu usporiadané v 
chronologickom poradí do jednotlivých oblastí určených kronikárskym 
heslovníkom, t.j. do jednotlivých oblastí – oblasť činnosti volených orgánov 
mesta, oblasť štatistických údajov, oblasť verejno-spoločenského ţivota, oblasť 
ekonomického rozvoja, oblasť kultúrno-spoločenského ţivota, oblasť 
vzdelávania, oblasť náboţenského ţivota a ţivota cirkví, oblasť  telesnej 
výchovy a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, oblasť 
starostlivosti o ţivotné prostredie, oblasť počasia, oblasť cestovného ruchu, 
oblasť nových poznatkov z histórie, kalendár výročí osobností. Zaznamenané 
podujatia sa uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v ktorých 
bezprostredne podieľali občania mesta Trenčín vo svojich aktivitách. Písomný 
záznam z podujatí v kronike je ilustrovaný fotografiami na 98 % zhotovených 
kronikárom na podujatiach, ako i fotografiami od iných autorov, prípadne 
grafmi, plánmi a podobne.  

Kronika mesta Trenčín si udrţuje viac ako pätnásť rokov vysoký 
štandard kvality v kategórii krajských miest. Túto skutočnosť potvrdzujú 
získané ocenenia :  v roku 1998 – 1. miesto,  

                       v roku 1999 – 3. miesto,  
   v roku 2009 – čestné uznanie. 

Kronikársky záznam v roku 2009 zaznamenal viacero významných 
udalostí, z ktorých treba spomenúť : 
 rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, ktoré prijalo na svojich 11 

zasadnutiach 156 uznesení pre ďalší rozvoj Mesta Trenčín  
 platné všeobecné záväzné nariadenia 
 tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov 
 dňom 1. januára 2009 vstúpila do platnosti na Slovensku nová mena – euro, 

mesto Trenčín v spolupráci s novým správcom Mestskej krytej plavárne IB 
správcovská s.r.o. začal poskytovať od 1. januára 2009 bezplatné plávanie a 
saunovanie dôchodcom vo veku nad 60 rokov v rozsahu dvoch hodín 
týţdenne,  



 965 

 dňa 3. januára 2009 sa uskutočnila na zimnom štadióne v Trenčíne Veľká 
cena Trenčína v krasokorčuľovaní ţiačok a nádejí,  

 dňa 4. januára 2009 primátor Mesta Trenčín na pôrodníckom oddelení 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne blahoţelal Dane Laššákovej z Trenčína 
k narodeniu jej dcérky Evky kyticou kvetov, ako prvému dieťaťu 
narodenému v novom roku 2009 a odovzdal pre jej dcérku dar Mesta 
Trenčín, zlatú retiazku so znamením kozoroţca,  

 minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Richard Raši odvolal 
dňa 7. januára 2009 jej doterajšieho riaditeľa MUDr. Martina Chrena 
z funkcie riaditeľa,  

 od 8. januára 2009 bol vedením trenčianskej nemocnice poverený                  
pri-már Gynekologicko - pôrodníckej kliniky Fakultnej nemocnice 
v Trenčíne MUDr. Rudolf Lintner,  

 prvý januárový týţdeň celé Slovensko zasiahlo obmedzenie dodávky plynu 
z Ruska, vyvolané nezhodami v jeho platení s Ukrajinou. Vedenie Mesta 
v tejto súvislosti dňa 7. januára 2009 prijalo krízové opatrenia,  

 dňa 8. januára 2008 prezentácia druhého diela zborníka Literárneho klubu 
Omega „Tak plynie čas...“ od autora Jána Maršálka,  

 v dňoch 10. a 11. januára 2009 sa uskutočnili v Trenčíne majstrovstvá 
Trenčianskeho kraja v kolkoch,  

 v dňoch 14. aţ 31. januára 2009 vystavoval v ArtKine Metro francúzsky 
študent Yoan Rosin,  

 dňa 15. januára 2009 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schválilo do funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Trenčíne JUDr. Stanislava Bera s účinnosťou 
od 21. januára 2009,  

 dňa 15. januára 2009 sa uskutočnilo zasadnutie Krízového štábu Mesta 
Trenčín v súvislosti s obmedzením dodávky plynu z Ruska na Slovensko,                 

 dňa 15. januára 2009 v rámci cyklu Poznávame Trenčanov stretnutia sa 
uskutočnilo stretnutie slovenskej herečky Evy Kristínovej s verejnosťou, na 
ktorej za osobnej účasti autora Jána Čomaja bola prezentovaná najnovšia 
jeho kniha „Spomienky herečky“, ktorou priblíţil herečkin ţivot,  

 vernisáţ výstavy pod názvom „Stretnutia s podtitulom Od ZUŠ po vlastné 
ateliéri“ dňa 16. januára 2009 v ktorej sa predstavil učiteľ výtvarného 
odboru Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne Mgr. Jozef 
Švikruha na  spoločnej výstave so svojimi bývalými trinástimi ţiakmi,  

 od 19. januára 2009 sídli pobočka trenčianskej verejnej kniţnice Michala 
Rešetku z Dlhých Honov v nových priestoroch, v nákupnom stredisku 
Druţba,  

 dňa 20. januára 2009 bola odovzdaná do uţívania zrekonštruovaná kotolňa 
v sídlisku Trenčín-Juh na biomasu,  

 v dňoch 22. aţ 25. januára 2009 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 15. ročníka 
medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu „ITF Slovakia Tour“ v Bratislave 
v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja,  
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 dňa 23. januára 2009 sa prezentoval Slovenský zväz telesnej kultúry - 
Múzeum telesnej kultúry v Slovenskej republike v Trenčianskom múzeu 
výstavou venovanej osobnostiam rozhlasovej športovej reportáţe na 
Slovensku. Podnetom pre vznik tejto putovnej výstavy bolo nedoţité              
85. výročie narodenia nezabudnuteľného športového reportéra Gaba 
Zelenaya,  

 dňa 24. januára 2009 koncertovala v Klube Lúč jedna z najväčších punk-
rockových hudobných legiend na slovenskej scéne Slobodná Európa a 
predstavila svojim priaznivcom prierez najúspešnejších skladieb zo všetkých 
svojich albumov,  

 v dňoch 24. a 25. januára 2009 sa konal 12. ročník medzinárodnej výstavy 
psov všetkých plemien v priestoroch výstaviska Expo Center a.s. 
v Trenčíne,  

 v dňoch 30. a 31. januára 2009 na majstrovstvách Slovenska v krasokorču-
ľovaní juniorov a ţiakov pre rok 2009 titul majsterky Slovenska v kategórii 
mladších ţiačok vybojovala Katarína Brosková  z TJ Dukla Trenčín,  

 dňa 31. januára 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 10. ročník futbalového 
halového turnaja Karola Borhyho, s menom ktorého bol spojený futbal 
v Trenčíne,  

 dňa 31. januára 2009 počas turnaja Grand Prix v Trenčíne bol vyhlásený 
víťaz ankety Bedmintonista roka 2008, vyhlásených Slovenským zväzom 
bedmintonu,  

 dňa 2. februára 2009 rozprávanie Antónie Dvoranovej spojené s premie-
taním fotografií z jej cestovania po Juţnej Amerike pod názvom „Juţná 
Amerika stredoeuropskými očami“,  

 dňa 3. februára 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
zástupcov cirkví a náboţenských denominácií pôsobiacich na území mesta 
Trenčín,  

 dňa 3. februára 2009 besedoval v Centre seniorov na Sihoti bývalý 
vynikajúci hokejový reprezentant Jozef Golonka,  

 v dňoch 5. aţ 8. februára 2009 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 18. ročníka 
stredoeurópskeho veľtrhu cestovného ruchu „Holiday World 2009“ v Prahe 
v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

 od 10. do 24. februára 2009 vystavovala v Trenčíne medovnikárka Bc. 
Mária Muráríková so svojou nasledovníčkou dcérou Veronikou umelecké 
diela zhotovené z medovníkového cesta,  

 dňa 11. februára 2009 prezentoval svoju kniţku pod názvom „Bratia 
Čapkovci“ jej autor Ivo Veliký,  

 dňa 13. februára 2009 vystavovala svoje fotografie a obrazy Mgr. Dagmar 
Bezákovej pod názvom „My Fam“,  

 dňa 17. februára 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
delegáciu poslancov a senátorov Parlamentu Rumunskej republiky,  
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 dňa 17. februára 2009 na vlastnú ţiadosť Nitrianskeho sídelného biskupa J. 
E. Viliama Judáka prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
v súvislosti prerokovania moţností napojenia pútnického miesta Skalka na 
verejný vodovod,  

 dňa 17. februára 2009 sa uskutočnilo prvé historické stretnutie opatrovateliek 
z mesta Trenčín s primátorom Ing. Branislavom Cellerom,  

 dňa 17. februára 2009 Trenčianska nadácia odštartovala 2. ročník úspešného 
projektu „Daj si vodu...z vodovodu!“,  

 dňa 20. februára 2009 si trenčianska verejnosť pripomenula 90. výročie 
zaloţenia dobrovoľnej športovej organizácie Sokol v Trenčíne slávnostnou 
akadémiou,  

 dňa 21. februára 2009 sa stali miestom stretnutia priaznivcov paličkovania, 
účastníkov podujatia „Preberanie čipkárskej cesty“ 

 dňa 23. februára 2009, teda rok zriadení Ţilinskej diecézy prijal ţilinského 
biskupa Mons. doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD. na oficiálnej návšteve 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH,  

 dňa 23. februára 2009 sa uskutočnilo druhé stretnutie predstaviteľov 
partnerských miest Zlína a Trenčína, zamerané na revitalizáciu detských 
ihrísk,  

 dňa 25. februára 2009 sa konal v Trenčíne 40. ročník obvodného kola súťaţe 
prednesu prózy a poézie „Vansovej Lomnička“,  

 dňa 26. februára 2009 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne Ing. 
Libušu Zigovú sa hlavného kontrolóra Mesta Trenčín,  

 dňa 26. februára 2009 spríjemnila dôchodcom popoludnie v Centre seniorov 
slovenská spisovateľka ţijúca a podnikajúca v Amerike Kamila Kay 
Strelková – Kanková,  

 dňa 28. februára 2009 strana Smer organizovala Medzinárodný deň ţien 
v športovej hale, str. 45 od 1. marca 2009 zaviedla SAD Trenčín po zavedení 
čípových kariet nastupovanie do autobusov dvomi dverami, čím sa zrýchlilo 
nastupovanie pasaţierov. Stredné boli určené pre drţiteľov čípových kariet 
s dostatočným kreditom,  

 dňa 28. februára 2009 sa v slovenskej premiére v trenčianskej športovej hale 
na Sihoti uskutočnila medzinárodná športová šou zmiešaných bojových 
umení Ring of Truth,  

 v dňoch 1. aţ 6. marca 2009 sa uskutočnili v Trenčíne majstrovstvá sveta            
študentov vo florbale,  

 dňa 5. marca sa uskutočnila prezentácie novej básnickej zbierky „Na krídlach 
motýľa“ Beatrice Kolatkovskej,  

 dňa 11. marca 2009 prijal viceprimátor Mesta Trenčín Tomáš Vaňo 
najlepších športovcov mesta Trenčín za 2008,  
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 v dňoch 11. aţ 16. marca 2009 sa zúčastnil spevácky zbor Piaristického 
gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína na tradičnom stretnutí študentských 
speváckych zborov v Krakowe,  

 dňa 12. marca 2009 navštívila Mesto Trenčín a Trenčiansky samosprávny 
kraj členka Európskej komisie a komisárka pre regionálnu politiku Danuta 
Hübner,  

 dňa 12. marca 2009 v Trenčíne Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej 
republiky uplynulý rok 2008 hodnotil 47 hotelierov. Cenu „Hotelier roka“ 
prevzal Jozef Bystrický, riaditeľ hotela Magnus v Trenčíne,  

 v dňoch 12. aţ 14. marca 2009 sa konala v Trenčíne jarná časť Festivalu 
dobrodruţných filmov HoryZonty 2009,  

 od 12. do 15. marca 2009 sa na tri dni otvorili v Trenčíne brány 17. ročníka 
medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Slovakia,  

 dňa 13. marca 2009 rokovala v Trenčíne Únia miest Slovenska,  
 vernisáţ výstavy „Stretnutie – Setkání“ dňa 15. marca 2009 v Trenčíne,             
 dňa 14. marca 2009 sa v Trenčíne uskutočnilo 6. kolo medzinárodnej 

hádzanárskej súťaţe pod názvom Česko – Slovenská liga v hádzanej 
mladších ţiačok,  

 v dňoch 16. marca – 9. apríla 2009 sa uskutočnilo v meste Trenčín jarné 
upratovanie,  

 dňa 17. marca 2009 bola v Mestskej galérii v Trenčíne vernisáţ výstavy 
insitného umenia zo srbskej Kovačice, sprístupnením súkromnej zbierky 
Ivana Melicherčíka,  

 dňa 19. marca 2009 sa uskutočnil na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka odborný seminár pod názvom  „Stav a rozvoj funkčnej gramotnosti 
ţiakov základných škôl“, téma ktorá sa dotýkala matematickej a čitateľskej 
gramotnosti za účasti podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra 
školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Jána Mikolaja, CSc.,  

 dňa 20. marca 2009 v meste Trenčín sa uskutočnil 29. ročník celoslovenskej 
prehliadky „Detský výtvarný a literárny Trenčín 2009“,  

 dňa 20. marca 2009 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu vernisáţ výstavy 
výtvarných diel Jána Hubinského pod názvom „Veduty“,  

 dňa 20. marca 2009 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne 
vernisáţ diel výtvarníka Otisa Lauberta,  

 dňa 23. marca 2009 sa rozhodujúcim tretím zápasom na zimnom štadióne 
v Trenčíne skončila sezóna v juniorskej extralige, v ktorom majstrovský titul 
obhájili Dukla Trenčín,  

 dňa 24. marca 2009 bola sprístupnená pre verejnosť webová stránka sídliska 
Juh v Trenčíne – www.trencin.juh.sk,  

 oslavy Dňa učiteľov odštartoval dňa 24. marca 2009 Krajský školský úrad 
v Trenčíne v Galérii M. A. Bazovského, keď z rúk riaditeľa PhDr. 
Miroslava Holčeka prevzalo 30 učiteľov materských, základných 
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a stredných škôl Trenčianskeho kraja ocenenie „Vynikajúci pedagóg 
Trenčianskeho kraja“,  

 „História učiteľka ţivota“ – v duchu tejto nadčasovej myšlienky pripravila 
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne atraktívny program dňa 24. 
marca 2009 počas celoštátneho Týţdňa slovenských kniţníc,  

 dňa 25. marca 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
trinásť pedagógov z predškolských zariadení a základných škôl mesta 
Trenčín pri príleţitosti Dňa učiteľov, ktorých ocenil „Pamätným listom“,  

 dňa 25. marca 2009 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH šestnásť vybraných učiteľov a sedemnástich 
úspešných študentov, ktorým odovzdal ocenenia Trenčianskeho samospráv-
neho kraja,  

 dňa 25. marca 2009 vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne 
folklorista a zberateľ ľudových piesní, tancov a krojov Ing. Jozef Lehocký 
predstavil uţ svoju piatu knihu pod názvom „Ľudové piesne, spevné a a ta-
nečné tradície spod Povaţského Inovca“,  

 dňa 26. marca 2009 sa uskutočnil 4. ročník medzinárodnej súťaţe 
autonómnych robotov pod názvom Trenčiansky robotický deň 2009,  

 dňa 26. marca 2009 vyvrcholili okresné oslavy 90. výročia vzniku 
Československého Červeného kríţa stretnutím popredných funkcionárov 
a aktívnych členov Slovenského Červeného kríţa v obradnej miestnosti 
Mestského úradu v Trenčíne,  

 zástupcovia Občianskeho zdruţenia Trenčín - Juh pri príleţitosti Dňa 
učiteľov dňa 28. marca 2009 navštívili všetky základné a materské školy na 
sídlisku Juh a zablahoţelali k sviatku,  

 dňa 29. marca 2009 na tlačovej konferencii primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler oznámil, ţe do Trenčína smeruje zahraničný investor, ktorý 
bude v Trenčíne vyrábať LCD televízory,  

 dňa 29. marca 2009 na Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne poslanci 
odpredali 17  ha pozemkov v priemyselnom parku Reming Consult a.s., ktorý 
pripravuje územie pre budúceho výrobcu LCD monitorov,  

 od 1. do 4. apríla 2009 patrilo výstavisko Expo Centrum a.s. Trenčín piatim 
špecializovaným podujatiam - Záhradkár, Včelár, Zdravý ţivotný štýl, 
Poľovníctvo – Rybárstvo a Golf,  

 dňa 4. apríla 2009 otvorilo svoje brány pre verejnosť nové obchodné centrum 
Laugaricio v mestskej časti Belá,  

 dňa 9. apríla 2009 prevzalo dvanásť občanov mesta Trenčín, členov SZPB a 
bývalých účastníkov bojov na Ukrajine pri príleţitosti 64. výročia 
oslobodenia mesta Trenčín pamätnú medailu „15 rokov Ozbrojených síl 
Ukrajiny“,  

 dňa 10. apríla 2009 sa v Trenčíne stretli v priateľskom prípravným 
hokejovom stretnutí hokejisti Slovenskej republiky a Nórska pred tohoroč-
nými majstrovstvami sveta v hokeji,  
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 v priebehu jarných mesiacov apríl – máj 2009 usporiadal Klub priateľov 
váţnej hudby festival Trenčiansku hudobnú jar,  

 v dňoch 10. aţ 12.apríla 2009 sa v USA v štáte Nevada v meste Las Vegas sa 
zúčastnili medzinárodnej pohárovej súťaţe Junior Olympic a US Open 2009 
piati pretekári z Karate klubu Európa Trenčín 

 dňa 14. apríla 2009 poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne Martin 
Barčák informoval zástupcov tlače a ostatných médií o iniciatíve skupiny 
občanov, ktorá začala zbierať podpisy pod petíciu pod titulom „Ide o  ţivot“ 
so zámerom urýchliť výstavbu druhého mosta cez rieku Váh pri Trenčíne,    

 dňa 15. apríla 2009 získal domáci oddiel florbalu 1. FBC Trenčín majstrov-
ský titul nad Florko Košice,  

 dňa 16. apríla 2009 prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, šestnásť významných literátov s blízkym 
vzťahom k Trenčínu a Trenčianskemu kraju,  

 od 20. do 22. apríla 2009 vládol na ulici. Ľ. Stárka pred Špeciálnou 
základnou školou internátnou Vladimíra Predmerského v Trenčíne čulý 
pracovný ruch, to študenti druhého ročníka Fakulty Facility Managementu 
z Univerzity aplikovanej vedy v Brede - Holandsko prišli odskúšať praxi 
svoje teoretické vedomosti,  

 dňa 23. apríla 2009 sa uskutočnila nesúťaţná prehliadka seniorov v prednese 
poézie, prózy a spevu v Kultúrnom centre Sihoť,  

 dňa 24. apríla 2009 na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaţe 5. ročníka 
„Novinárska cena 2008“ v Bratislave boli nominovaní v kategórii „najlepší 
regionálne odvysielaný príspevok v elektronických médiách“ s filmovým 
dokumentom „Ujček Stano“ reţisérka a scenáristka Mgr. Zuzana Laurin-
číková s kameramanom Petrom Kotrhom z Trenčianskej televízie,            

 dňa 27. apríla 2009 sa zastavila v parku M. R. Štefánika v Trenčíne štafeta, 
ktorá symbolicky spojila miesta, kde sú vybudované pamätníky k tomuto 
veľkému Slovákovi, čo potvrdili pripevnením stuhy viceprimátorom 
Tomášom Vaňom,  

 v dňoch 29. a 30. apríla 2009 sa na výstavisku Expo Center a.s. v Trenčíne 
konal 5. ročník medzinárodnej zdravotníckej a farmaceutickej výstavy 
Medipharm,  

 dňa 30. apríla 2009 na Mierovom námestí bol postavený máj vyzdobený 
stuţkami, ktoré priväzovali deti z foklórneho súboru Radosť, str. 66 

 dňa 30. apríla 2009 textilná spoločnosť Merina po stodva rokoch skončila 
svoju výrobnú činnosť,  

 dňa 30. apríla 2009 sa predstavili so svojou najnovšou tvorbou učitelia 
výtvarnej výchovy Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne 
na výstave pod názvom „Naše palety“,  

 dňa 30. apríla  2009  v trenčianskom Piano klube boli vyhlásení najlepší 
športovci  Trenčianskeho kraja,  
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 dňa 4. mája 2009 sa uskutočnilo v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea 
slávnostné zhromaţdenie vybratých príslušníkov Hasičského a záchranného 
zboru,  

 dňa 4. mája 2009 sa uskutočnila v Kultúrnom a metodickom centre 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky vernisáţ výstavy pod názvom 
„Československé légie 1914 - 1920“,  

 dňa 6. mája 2009 sa uskutočnila vernisáţ autorskej výstavy umeleckého 
fotografa Ladislava Kobzu pod názvom „Svet magického realizmu“,  

 Základná škola Trenčín, Novomestského ul. dňa 7. mája 2009 si pripomenula 
na slávnostnej pedagogickej rade tridsať rokov jej existencie,  

 dňa 7. mája 2009 sa uskutočnila v Mestskej galérii v Trenčíne vernisáţ 
výstavy umeleckej tvorby zdravotne postihnutých občanov,  

 dňa 7. mája 2009 vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku sa uskutočnila 
prezentácia literárnej prvotiny Dušana Ţembera pod názvom „Kradnuté 
lásky“,  

 dňa 7. mája 2009 sa v rámci športového dňa stretli vo futbalovom zápase 
študenti Obchodnej akadémie Dr. M. Hodţu, ktorí vyhrali nad Gymnáziom 
Ľ. Štúra 2:0,  

 dňa 9. mája 2009 sa uskutočnila v trenčianskej synagóge vernisáţ výtvarných 
prác súťaţnej výstavy profesionálnej a neprofesionálnej tvorby umelcov 
Trenčianskeho kraja,  

 dňa 9. mája 2009 sa uskutočnilo v meste Trenčín celoslovenské podujatie 
pod názvom Míľa pre matku,  

 dňa 10. mája  2009 v rámci propagácie podujatia 3. ročníka medzinárodnej 
súťaţe historických vozidiel Veteran rally 2009 vozidlá navštívili Trenčíne, 
kde na Mierovom námestí sa sústredilo takmer 50 historických vozidiel,               

 dňa 10. mája 2009 premenila Trenčianska nadácia Mierove námestie na svet 
vody uskutočnením Korza na vode,  

 v Trenčianskom múzeu sa dňa 11. mája 2009 predstavili s výsledkami svojho 
výskumu v stolových horách Venezuely slovenskí jaskyniari a vedci Tomáš 
Derka, Tomáš Lánczoš a Ján Schlögl,  

 dňa 13. mája 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branisôlav Celler 
nových majstrov Slovenska druţstvo florbalistov z 1. FBC Trenčín,  

 v dňoch 14. aţ 16. mája 2009 sa konal 9. ročník medzinárodnej výstavy 
hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FirEco,  

 dňa 14. mája 2009 sa uskutočnila v Trenčíne prezentácia dvoch kníh 
Kataríny Hudecovej pod názvom „Brkom Ohniváka“ a „Za všetky drobné“,  

 dňa 14. mája 2009 udeľovala Regionálna komora sestier a pôrodných 
asistentiek v Trenčíne pri príleţitosti Dňa sestier ocenenie Biele srdce,                 

 dňa 15. mája 2009 v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne sa uskutočnila 
vernisáţ zaujímavej výstavy, na ktorej sa prezentovali výtvarni umelci Alojz 
Petráš, Dagmar Mezricky,  
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 Trenčianske múzeum pri príleţitosti Medzinárodného dňa múzeí dňa 16. 
mája 2009 pripravilo pre svojich priaznivcov podujatie Noc múzeí,  

 po siedmy raz zorganizoval trenčiansky spolok Black Kings motopárty dňa 
16. mája 2009,  

 dňa 16. mája 2009 sa uskutočnila v Trenčíne celoslovenská prezentácia 
výrobkov chránených dielní zdravotne postihnutých občanov z celého 
Slovenska,  

 Hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne 
zvíťazili v 13. ročníku súťaţe v hasičskom športe hasičov z povolania 
Trenčianskeho kraja dňa 20. mája 2009 na futbalovom štadióne v Dubnici 
nad Váhom,  

 Barborin palác Trenčianskeho hradu dňa 21. mája 2009 bol miestom 
vernisáţe autorskej výstavy maďarského umelca Györgya Joviána,  

 dňa 21. mája 2009 sa uskutočnila vernisáţ výstavy fotografií o Afganistane 
pod názvom „3D Afganistan“,  

 dňa 21. mája 2009 sa uţ po osemnásty raz konalo obľúbené kultúrno-
spoločenské podujatie Čarbičky – farbičky v Demy – Domove sociálnych 
sluţieb v Trenčíne,  

 dňa 22. mája 2009 v Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky v Trenčíne bola otvorená vernisáţ absolventských prác 
všetkých študijných umeleckých odborov maturujúcich študentov Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne,  

 dňa 23. mája 2009 mesto Trenčín sa stalo miestom ďalšieho klaunovského 
rekordu,  

 rytiersky turnaj medzi mohutnými hradbami Trenčianskeho hradu začal od 
26. mája 2009 pre jeho návštevníkov skupinou Normani,  

 od 27. do 29. mája 2009 sa uskutočnili na Základnej škole Trenčín, 
Východná ulica majstrovstvá Slovenska v gymnastickom štvorboji ţiakov 
základných škôl,  

 Trenčiansky samosprávny kraj a SAD Trenčín, a.s., dňa 27. mája 2009 
odovzdali za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a majiteľa SAD, a.s. Trenčín a predsedu 
Dozornej rady spoločnosti Ing. Georga Trabelssieho do uţívania v prímes-
skej doprave v okolí Trenčína 18 kusov nových autobusov,  

 dňa 30. mája 2009 na Váhu v Trenčíne vyvrcholilo ďalšie kolo Národných 
majstrovstiev Slovenska vo vodnom motorizme, ktoré bolo súčasťou 5. 
ročníka Memoriálu Dušana Košúta,  

 dňa 31. mája 2009 sa uskutočnil na trenčianskej Brezine 5. ročník Behu 
trenčianskou Brezinou za účasti 148 pretekárov,  

 v týţdni od 4. do 7. júna 2009 občania Slovenska volili kandidátov do Európ-
skeho parlamentu v celej Európskej únii,  
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 prvou tohoročnou výstavou v trenčianskej mestskej veţi bola autorská 
výstava Gertrúdy Jakušovej, pri príleţitosti jej 80. ročného ţivotného 
jubilea dňa 4. júna 2009,  

 environmentálny projekt „Daj si vodu ... z vodovodu!“, ktorý realizovala 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. bol ocenený Cenou ministra 
ţivotného prostredia Slovenskej republiky pri príleţitosti Dňa ţivotného 
prostredia 5. júna 2009,  

 Mestská galéria v Trenčíne sprístupnila dňa 9. júna 2009 výstavu s 
netradičným názvom „Anjel s s.r.o.“, v ktorej sa predstavilo rodinné kvarteto 
výtvarníkov Hadvigovcov z Alekšiniec, manţelia Ján a Juliana a ich dve 
dcéry Elena a Ivana,  

 v dňoch 9. a 10. júna 2009 sa v Lopušnej doline pri Svite uskutočnili 
Majstrovstvá Slovenskej republiky súťaţe mladých záchranárov civilnej 
ochrany, v ktorej súťaţné druţstvo Základnej školy na Ul. L. Novomeského 
v Trenčíne získalo tretie miesto,  

 dňa 10. júna 2009 viac ako sto seniorov z mesta Trenčín si prevzalo 
osvedčenia o návšteve Akadémie tretieho veku za uplynulý školský rok 
2008/2009,  

 dňa 10. júna 2009 uskutočnili aktivisti Centra enviromentálnych aktivít 
v Trenčíne tlačovú konferenciu, aby za účasti zástupcov médií sa vyjadrili 
práve v tomto období verejne prerokovanému konceptu nového územného 
plánu mesta Trenčín,  

 dňa 11. júna 2009 sa uskutočnilo referendum občanov mesta Trenčín, 
v ktorom sa vyjadrili svoje stanovisko k realizáciu Auparku, str. 78 

 dňa 11. júna 2009 sa prezentoval s novou kniţkou MUDr. Juraj Čelko                      
„Z príslovečníka lekára“,  

 v dňoch 11. aţ 13. júna 2009 navštívila mesto Trenčín delegácia 
partnerského mesta Tarnow, vedená primátorom mesta Ryszardom 
Ścigalom,  

 športovo - spoločenské podujatie Hviezdy deťom sa uskutočnilo dňa 12. 
júna 2009 v areáli štadióna na Sihoti v Trenčíne,  

 18. ročník tradičného turisticko-pivného pochodu Kukanová desina sa 
uskutočnil dňa 13. júna 2009,  

 dňa 13. júna 2009 sa v Detskom mestečku v Trenčíne - Zlatovciach 
vyvrcholilo finále 19. ročníka celoslovenských majstrovstiev detí z detských 
domovov,  

 v dňoch 15. - 25. júna 2009 prebiehal na Skalke pri Trenčíne 2. ročník 
Medzinárodného sympózia Ora et Ars Skalka 2009,  

 dňa 16. júna 2009 oslávila Základná umelecká škola Karola Pádivého 60. 
výročie svojho vzniku na slávnostnej akadémii,  

 dňa 18. júna 2009 primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler odovzdal 
štrnástim riaditeľom základných a materských škôl, vrátane riaditeľky 
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základnej umeleckej školy a centra voľného času z mesta Trenčín menovacie 
dekréty,  

 od 18. júna 2009 sa začali sťahovať úradníci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja do nového sídla postaveného v lokalite dolného mesta pri Daňovom 
úrade,  

 slovenský hokejista Zdeno Chára sa stal drţiteľom Norrisovej trofeje pre 
najlepšieho obrancu zámorskej NHL 2008/2009. „James Norris Memorial 
Trophy“, ktorí dostal dňa 18. júna 2009 pri slávnostnom udeľovaní 
individuálnych ocenení za uplynulý ročník profiligy v Pearl Theater v rámci 
komplexu Palms Casino and Hotel v americkom Las Vegas,  

 dňa 18. júna 2009 prevzali najúspešnejší ţiaci trenčianskych základných škôl 
ocenenie Detská osobnosť Mesta Trenčín za školský rok 2008/2009 z rúk 
primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera,  

 dňa 18. júna 2009 v synagóge sa uskutočnila vernisáţ výstavy účastníkov 
súťaţe amatérskej fotografie 13. ročníka AMFO Trenčianskeho kraja,  

 dňa 19. júna 2009 veľvyslanec rádu Maltézskych rytierov Mariano Hugo a 
prezident Maltézskej pomoci na Slovensku Robert Bocchichio odovzdali  
väzenskej nemocnici v Trenčíne defibrilačný prístroj,  

 dňa 19. júna 2009 uskutočnila spoločnosť BOST Sk, a.s. v Trenčíne 
slávnostné ukončenie štvrtého cyklu vzdelávania irackých špecialistov 
v rámci vládneho projektu „Obnova Iraku“ odovzdaním certifikátov 
absolventom za prítomnosti početných hostí,  

 slávnostné otvorenie filmového festivalu ArtFilm Fest 19. júna 2009 v 
Kultúrnom a metodickom centre Ozbrojených síl Slovenskej republiky,               

 dňa 19. júna 2009 sa uskutočnili v Centre seniorov mesta Trenčín 
„Multigeneračné športové hry“, zábavno – športovým podujatím a malo 
umoţniť komunikáciu medzi seniormi a deťmi predškolského veku,  

 dňa 21. júna  2009 koncertovalo na Mierovom námestí v Trenčíne trio bratov 
Ebenovcov - herec, moderátor, hudobný skladateľ, pesničkár a spevák, líder 
kapely Marek a jeho dvaja bratia David a Kryštof,  

 v závere mesiaca júna 2009 Mesto Trenčín rozbehlo novú sluţbu, ktorou je 
zasielanie turistických informácií priamo do mobilného telefónu. Jedinou 
podmienkou je iba zapnutá funkcia Bluetooth v mobilnom telefóne,  

 40. ročník medzitriednej a medziškolskej súťaţe „Čítajme všetci - Čítanie je 
super“, určenej ţiakom niţších tried základných škôl v Trenčíne v tomto roku 
2008/2009 bol vyhodnotený dňa 23. júna 2009,  

 dňa 26. júna 2009 sa uskutočnilo tradičné vyhodnotenie školských časopisov 
Trenčianskeho okresu,  

 dňa 26. júna 2009 v Katovom dome sa uskutočnila vernisáţ výstavy 
akademického maliara Vladimíra Petríka,  

 dňa 27. júna 2009 v Trenčianskych Tepliciach ocenili najlepšie filmy  17. 
ročníka Art Film Festu,  
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 od soboty 27. júna 2009 sa v Trenčíne začal prvý týţdňový turnus hokejovej 
školy pre mladých hráčov od 7 do 15 rokov pod patronátom slovenského 
útočníka Mariána Gáboríka,  

 v Trenčíne na Váhu sa uskutočnil v dňoch 27.a 28. júna 2009 53. ročník 
známej a tradičnej Trenčianskej regaty v rýchlostnej kanoistike,  

 dňa 30. júna 2009 v Mestskej galérii v Trenčíne sa uskutočnila vernisáţ 
autorskej výstavy tvorbu akademického maliara Fedora Matejku,  

 Výstavisko Expo a.s. Trenčín bolo dejiskom  medzinárodnej prehliadky vín 
Vinofórum Trenčín 2009 sa v dňoch 2. aţ 3. júla 2009,  

 ku dňu 30. júnu 2009 zaniklo Kultúrne a metodické centrum Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky a dňom 1. júla 2009 vznikol Posádkový klub Trenčín 
s náčelníkom Stanislavom Martinákom,  

 s prezentáciou riešenia dopravnej situácie pod trenčianskym cestným mostom 
informovali dňa 1. júla 2009 novinárov inţinieri akciovej spoločnosti 
Dopravoprojekt,  

 Kultúrne centrum Trenčín - Dlhé Hony sa presťahovalo dňom 1. júla 2009 do 
objektu Obchodného domu Druţba,  

 minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič zamietol odvolanie 
mesta Trenčín a vyhlásil archeologické nálezisko - vonkajšie opevnenie 
mesta Trenčín za národnú kultúrnu pamiatku. Rozhodnutie podpísal dňa                   
1. júla 2009,  

 dňa 2. júla 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 8. snem Jednoty dôchodcov 
Slovenska, ktorého sa zúčastnilo 70 delegátov zo základných organizácií 
z celého Slovenska,  

 dňa 3. júla 2009 bola sprístupnená v Galérii Miloša Alexandra Bazovského 
výstava z tvorby bratislavskej výtvarníčky Boţeny Augustínovej 
Rochovanskej (1939 – 2005) nazvanú „66 zím“,  

 dňa 3. júla 2009 bola sprístupnená v Galérii Miloša Alexandra Bazovského 
výstava tvorby bratislavských autorov Juraja a Mateja Čutekových,  

 dňa 3. júla 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi vernisáţ výstavy obrazov  
trenčianskej rodáčky Hani Griňo,  

 v dňoch 4. aţ 5. júla 2009 úradujúci vicemajster Európy rýchlych klzákov 
v kategórii OSY-400 Michal Košút získal na svetovom šampionáte v Poľsku 
vo svojej kategórii získal tretie miesto,  

 dňa 5. júla 2009 kostol piaristov v Trenčíne bol miestom nultého ročníka 
festivalu speváckych zborov Grand prix de Slovaquie 2009 s 
medzinárodnou účasťou,  

 posádky dvanástich plavidiel súťaţili dňa 5. júla 2009 na tohtoročnej 
exhibícií Splanekor 2009, na splave netradičných korábov s posádkami,  

  od 7. júla 2009 starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská a lesopark 
Brezina v Trenčíne prevzala spoločnosť Marius Pedersen,  

 dňa 8. júla 2009 oslavoval svoje šesťdesiate narodeniny na Trenčianskom 
hrade český herec Bolek Polívka,  



 976 

 dňa 9. júla 2009 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu vernisáţ výstavy 
obrazov pod názvom Prinavrátené hodnoty, ktorú tvorili zreštaurované 
obrazy Illezhazyovskej zbierky,  

 od 13. júla aţ do 31. augusta 2009 interiéry Centra rozvoja mesta na Farskej 
ulici  v Trenčíne patrili študentskej výtvarnej a architektonickej výstave, na 
ktorej sa návštevníci mohli zoznámiť s návrhmi moţného vyuţitia pravého 
brehu Váhu v Trenčíne, vrátane areálu bývalých Odevných závodov 
v Trenčíne,  

 multiţánrový festival Baţant - Pohoda v Trenčíne otvoril svoje brány pre 
návštevníkov dňa 16. júla 2009,  

 dňa 16. júla 2009 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH slávnostne otvoril zmodernizované priestory 
spoločnosti Q-Ex Trading,  

 dňa 18. júla 2009 sa v areáli starobylého kláštora na Skalku uskutočnila 
vernisáţ diel 2. ročníka medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia Ora 
Et Ars – Skalka 2009,  

 dňa 18. júla 2009 prešla Trenčínom Športová pochodeň 2009, ktorej 
konečným cieľom bolo mesto Veľké Leváre, v ktorom sa uskutočnil 13. 
ročníka festivalu Summerbeach Rudava 2009,  

 dňa 18. júla 2009 festivalový areál Pohody zasiahla prietrţ mračien, silný 
vietor zničil krytinu dvoch kupolových stanov, vzdušný vír podfúkol strešný 
plášť tanečnej O 2 arény, do ktorej sa prišla skryť pred nečasom časť 
návštevníkov a tá sa zrútila aj s niekoľkými stojkami. Na mieste nešťastia 
okamţite zasahovali záchranári, hasiči aj polícia. Na mieste zomrel 29 – 
ročný muţ z Piešťan,  

 pribliţne dvesto mladých ľudí sa dňa 20. júla 2009 večer stretlo pri Morovom 
stĺpe na trenčianskom Mierovom námestí. Prišli si uctiť pamiatku obete a 
prejaviť spoluúčasť so zranenými účastníkmi festivalu Pohoda,  

 dňa 21. júla 2009 sa uskutočnilo na Ostrove taktické cvičenie príslušníkov 
hasičských jednotiek okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného 
zboru Trenčianskeho kraja,  

 dňa 27. júla 2009 sa začali na Mierovom námestí v Trenčíne Trenčianske 
historické slávnosti,  

 dňa 30. júla 2009 darovali trinásti rozhodcovia na trenčianskom pracovisku 
Národnej transfúznej sluţby najvzácnejšiu ţivotodárnu tekutinu – krv,  

 replika starogréckej bojovej lode, ktorej domovom sa uţ o niekoľko týţdňov 
stane rieka Váh v trenčianskom prístavisku, absolvovala od 31. júla 2009 
svoju prvú 250-kilometrovú púť, nie však na vode, ale na korbe kamióna, 
ktorý ju priamo z dielne v českom Přerove previezol na Oravskú priehradu, 
str.  

 dňa 1. augusta 2009 na Trenčianskom hrade vyhlásili výsledky súťaţe Sedem 
divov Trenčianskeho samosprávneho kraja počas 16. ročníka Trenčianskych 
hradných slávností,  
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 dňa 4. augusta 2009 si reprezentačné hokejové druţstvo Francúzska do 25 
rokov počas svojho letného sústredenia v Čechách zahrali v príprave 
stretnutia na Slovensku, Poľsku a v Čechách. Na Slovensku prehral francúz-
sky výber s Liptovským Mikulášom 4:9 a v druhom zápase s trenčianskou 
Duklou, s ktorou prehrali 5:4,  

 Ţeleznice Slovenskej republiky odštartovali v stredu 5. augusta 2009 projekt 
„Moderná stanica“, zameraný na obnovu vybraných ţelezničných staníc, 
medzi nimi aj v Trenčíne, v spolupráci so súkromnými partnermi,  

 dňa 7. augusta 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi vernisáţ fotografií člena 
tvorivej skupiny Méta, Zdruţenia výtvarníkov pri Trenčianskom osvetovom 
stredisku v Trenčíne a fotoskupiny Andromeda v Broumove – Bylnice 
v Českej republike Ing. Jána Tluku,  

 titul najlepšieho hokejistu Slovenskej republiky za sezónu 2008/2009 a tým 
aj Zlatý puk 2009 získal dňa 7. augusta 2009 v košickej Steel Aréne hráč 
Boston Bruins Zdeno Chára,  

 pribliţne 50 fotografií Františka Horečného s tematikou tatranskej prírody 
mohla vidieť trenčianska verejnosť od 7. do 26. augusta 2009 v Kultúrnom a 
metodickom centre v Trenčíne,  

 dňa 8. augusta 2009 vyvrcholil na Ostrove v Trenčíne historicky nultý 
medzinárodný ročník Festivalu Dračích lodí,  

 v dňoch 13. aţ 15. augusta 2009 zimný štadión v Trenčíne bol miestom 16. 
ročníka medzinárodného hokejového turnaja „Rona Cup 2009“,  

 v ďalšom ročníka Jazzu pod hradom zaradili organizátori úvodný koncert 
dňa 14. augusta 2009 vo večerných hodinách na Mierovom námestí 
v Trenčíne, na ktorom si spomenuli vystúpeniami interpretov Petra Lipu 
a speváčky Andrei Červenkovej v sprievode kapiel Gitans  Blancs, Vlado 
Vizár Jazz  Q na Duke Ellingtona,  

 dňa 15. augusta 2009 Štúrovo námestie pri vodníkovi Valentínovi patrilo 
uskutočnili oslavám patróna kuchárov a cukrárov sv. Vavrinca, str. 394 

 v rámci Kultúrneho leta na Mierovom námestí v Trenčíne vystúpili v dňa 18. 
augusta 2009 dve japonské folklórne skupiny z mesta Toyota Ryu-Oh-Ryu 
Yagura Taiko a Shigou Bou-No-Te,  

 pri príleţitosti 65. výročia Slovenského národného povstania sa uskutočnilo 
dňa 20. augusta 2009 pred budovou Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených 
síl Slovenskej republiky v Trenčíne slávnostné zhromaţdenie priamych 
účastníkov odboja,  

 firma McDonald´s Slovakia otvorila dňa 21. augusta 2009 v Trenčíne 
v lokalite pri obchodnom dome Laugarício v Belej uţ sedemnástu reštauráciu 
na Slovensku pod logom McCafé,  

 od 21. augusta 2009 bol sprístupnený pre návštevníkov mestskej veţe 
ďalehohľad, ktorým si mohli priblíţiť pamätihodnosti mesta Trenčín,  

 na 20. ročníku Čachtického polmaratónu dňa 22. augusta 2009 zvíťazila 
v kategórii do 39 rokov Jitka Hudáková z Trenčína,  
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 1. ročník majstrovstiev Slovenska v presnom pristátí profesionálnych a ama-
térskych pilotov jednomotorových lietadiel sa uskutočnil v Trenčíne dňa 23. 
augusta 2009,  

 drţiteľa Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu kanadsko-americkej 
hokejovej NHL a víťaza ankety o najlepšieho hokejistu Slovenska v sezóne 
2008/09 Zdena Cháru prijal dňa 25. augusta 2009 primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler,  

 od utorka 25. augusta 2009 má Mestská polícia v Trenčíne nové vozidlo Kia 
Ceed, ktorí získala od štátnej polície výmenou za Fabiu combi s  namonto-
vaným radarom Ramer,  

 dňa 26. augusta 2009 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie nového objektu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja verejnosti,  

 v dňoch 28. – 30. augusta 2009 sa konali v Trenčíne dve výstavy a to 6. 
ročník medzinárodnej výstavy koní Kôň a 6. ročník výstavy automobilov a 
príslušenstva Auto – Moto Show,  

 pietnym aktom pri pamätníku na trenčianskej Brezine dňa 28. augusta 2009 
si pripomenuli delegácie politických a štátnych orgánov, Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov, Veľvyslanectva Ruskej federácie a USA, 
spoločenských organizácií, Ozbrojených síl Slovenskej republiky, občania 
mesta Trenčín a jeho najbliţšieho okolia 65. výročie Slovenského národného 
povstania,  

 na umelom kanáli v českých Račiciach sa uskutočnil  30. augusta 2009 9. 
ročník svetového šampionátu dračích lodí. Lode z Trenčína získali zlatú a 
striebornú medailu,  

 k 31. augustu 2009 bol odvolaný prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
František Sádecký. Od 1. septembra 2009 bol vymenovaný do funkcie 
prednostu Mestského úradu v Trenčíne Ing. František Orolín,  doterajší 
vedúci ekonomického útvaru Mestského úradu v Trenčíne,  

 od 1. septembra 2009 začalo pracovať na Osemročnom športovom gymnáziu 
v Trenčíne „Centrum olympijskej prípravy“,  

 dňa 3. septembra 2009 sa uskutočnila vernisáţ výstavy Jaroslava Abrháma 
a jeho priateľov v Katovom dome,  

 rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miroslav 
Mečár, CSc. dňa 4. septembra 2009 informoval, ţe Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka nesplnila viaceré kritériá na to, aby sa po komplexnej 
akreditácii naďalej zostala univerzitou,  

 dňa 4. septembra 2009 sa uskutočnila v mestskej veţi generačná dvojvýstava 
mami so synom Anny Petrovskej-Škárovej a jej syna Františka 
„Generácie“,  

 dňa 5. septembra 2009 sa konal v Trenčíne 27. ročník medzinárodného 
vzpieračského podujatia Povaţský pohár a Veľká cena Laugaricia,  
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 od 4. do 6. septembra 2009 odohrala slovenská ţenská hokejová 
reprezentácia tri prípravné medzištátne zápasy v Trenčíne dva razy s Ruskom 
a raz s Českom,  

 dňa 7. septembra 2009 Trenčianske múzeum pripravilo k 65. výročiu 
Slovenského národného povstania tematicky zameranú výstavu vo svojich 
výstavných priestoroch pod názvom „No pasaran - neprejdu“,  

 dňa 8. septembra 2009 si veriaci mesta Trenčín pripomenuli vo farskom 
kostole Narodenia Panny Márie narodenie svojej patrónky celodennou 
adoráciou pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou a slávnostnou večernou 
svätou omšou večer celebrovanou vdp. ThDr. Ľubomírom Hladom,  

 23. ročník Akadémie tretieho veku bol slávnostne otvorený dňa 9. septembra 
2009 v Kultúrnom centre Dlhé Hony v Trenčíne,  

 v dňoch 10. – 12. septembra 2009 sa konala v Trenčíne premiéra novej 
výstavy  Domex & Nábytok,  

 dňa 10. septembra 2009 k ţivotnému jubileu šesťdesiat rokov usporiadal 
svoju autorskú výstavu majster rezbár Vladimír Morávek v Mestskej galérii 
v Trenčíne,  

 dňa 11. septembra 2009 zavítal na Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne 
premiér Vlády Slovenskej republiky Róbert Fico, kde so študentmi 
besedoval Ústave Slovenskej republiky,  

 dňa 11. septembra 2009 trenčianska synagóga po troch rokoch odmlčania 
privítala 45 amatérskych umelcov na 15. ročníku Výtvarného salóna,  

 dňa 11. septembra 2009 v Galérii M. A. Bazovského sa uskutočnila vernisáţ 
výstavy troch vystavujúcich autorov Miloša Balgavého, Ota Bachoríka 
a Zuzany Bachoríkovej,  

 dňa 16. septembra 2009 v City hoteli Bratislava prevzal Pohár prezidenta 
Slovenskej republiky za najlepšie organizované Olympijské festivaly detí a 
mládeţe Slovenska v roku 2009 zástupca Trenčianskeho samosprávneho 
kraja František Koronczi,  

 Dotyky s ľudovou kultúrou bol názov medzinárodného projektu Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne a Školy úţitkového výtvarníctva v Ruţomberku, 
do ktorého boli prizvaní ich partnerské zahraničné školy a to Střední 
umělecko-průmyslová škola Jihlava-Helenín z Česka, Szent Györgyi Albert 
Gimnázium Békéscsaba z Maďarska a Střední umělecko-průmyslová škola 
Opava z Česka, ktorej vernisáţ výstavy sa konal 17. septembra 2009,  

 dňa 17. septembra 2009 sa uskutočnil krajský vlastivedný seminár, 
venovaný najnovším archeologickým výskumom na území Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a mesta Trenčín,  

 dňa 17. septembra 2009 sa v Klube Lúč - otvorenom kultúrnom priestore 
v Trenčíne, začal medzinárodný festival divadla jedného herca Sám na 
javisku,  
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 V dňoch 18. a 19. septembra 2009 občania mesta Trenčín pripomenuli 
súčasní, bývalí a široká verejnosť členovia folklórneho súboru Trenčan 60. 
výročie zaloţenia tohto študentského umeleckého telesa,  

 prípravka deväťročných chlapcov AS Trenčín zvíťazila počas víkendu 
v dňoch 19. a 20. septembra 2009 na futbalovom turnaji v Banskej Bystrici,  

 dňa 21. septembra 2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nového 
akademického roku Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,  

 v dňoch od 22. do 24. septembra 2009 sa konal v Trenčíne 16. ročník AQUA 
2009,  

 plánovaná rekonštrukcia schodov v Trenčíne na Ulici J. Halašu v Trenčíne sa 
začala dňa 21. septembra 2009,  

 dňa 23. septembra 2009 sa uskutočnil v Trenčíne dvojdňový 29. seminár 
hudobných knihovníkov z celého Slovenska pod názvom „Na počiatku 
(ne)bol fonograf - história záznamu zvuku“,  

 dňa 23. septembra 2009 sa predávali v Trenčíne papierové odznaky v tvare 
pastelky akcie Biela pastelka. Výťaţok z tejto zbierky smeroval pre Úniu 
slabozrakých a nevidiacich,  

 v dňoch 25. a 26. septembra 2009 sa v Trenčíne uskutočnil tradičný festival 
Jazz pod hradom, ktorý otvoril dixieland F-Dur zo Zlínskeho 
samosprávneho kraja  

 Trenčianske hradné divadlo malo dňa 25. septembra 2009 premiéru s  naštu-
dovanou hrou Agathy Christie „Pasca na myši“ v kine Hviezda,                 

 uţ po druhýkrát vystavovali trenčianski umelci svoje diela v budove 
historického mlyna v Trenčianskych Biskupiciach dňa 25. septembra 2009, 
dňa 29. septembra 2009 na pôde Verejnej kniţnice Michala Rešetku 
prezentoval Ivo Veliký vlastnú publikáciu pod názvom „Štefánikovské 
atribúty v Trenčíne“,  

 riaditeľka rozpočtovej organizácie Mestské hospodárstvo a správa lesov Ing. 
Erika Vravková sa vzdala funkcie k 30. septembru 2009. Od 1. októbra 
2009 bol vedením mestskej rozpočtovej organizácie poverený Ing. Peter 
Kubinský,  

 dňa 1. októbra 2009 sa uskutočnilo stretnutie vesmírnych nadšencov  z radov 
mládeţe s účastníkmi medzinárodného vesmírneho kempu v americkom štáte 
Alabama, ktorými boli študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. 

 dňa 2. októbra 2009 otvorili primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
a riaditeľ školy Základnej školy na Bezručovej ulici v Trenčíne Mgr. Ivan 
Pavlík  prestrihli symbolickú stuhu rekonštruovaného športového areálu 
školy,  

 dňa 2. októbra 2009 bola na Váhu pokrstená replika gréckej vojnovej lode,  
 dňa 3. októbra 2009 sa uskutočnil 6. ročník pretekov v behu do vrchu 

„Inovecký výbeh“ za účasti rekordných 35 účastníkov,  
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 dňa 6. októbra 2009 sa v priestoroch Zábavno-obchodného centra MAX 
v Trenčíne uskutočnilo taktické cvičenie hasičských jednotiek zamerané na 
výkon záchranných prác po teroristickom útoku,  

 v deviatich volebných okrskoch Trenčianskeho kraja sa uchádzalo o 45 
poslaneckých kresiel 407 kandidátov vo voľbách do krajskej samosprávy,  

 dňa 8. októbra 2009 prezentoval spisovateľ Rudolf Dobiáš svoju jeho 
najnovšiu knihu Litánie k slobode pri príleţitosti ţivotného jubilea 75. 
narodenín,  

 dňa 10. októbra 2009 pri príleţitosti druhého výročia zaloţenia Centra 
seniorov v Trenčíne sa uskutočnila beseda spisovateľa Ľubomíra Feldeka 
a jeho manţelky publicistku Oľgy Feldekovej,  

 dňa 12. októbra 2009 uskutočnila pobočka Zdruţenia kresťanských seniorov 
Slovenska v Trenčíne slávnosť pri príleţitosti Mesiaca úcty k starším 
a pripomenula si okrúhle ţivotné jubileá svojich členov,  

 dňa 14. októbra 2009 pred 10.00 hodinou prepadol neznámy páchateľ zlatníc-
tvo na Mierovom námestí v Trenčíne,  

 od 13. do 16. októbra 2009 sa konal 15. ročník medzinárodného veľtrhu 
elektrotechniky, elektroniky a energetiky Elo Sys,  

 dňa 13. októbra 2009 zomrela Nikola Kapková, 19 ročná občianka z 
Omšenia pri Trenčíne, ktorá pri páde stanu počas trenčianskeho festivalu 
Pohoda utrpela váţne poranenia hlavy, ako druhá obeť festivalu,  

 od 22. októbra 2009 sa začali šíriť informácie o porušení školského zákona 
na Trenčianskej univerzite z dôvodu expresného udeľovania titulov a ďalších 
iných váţnych pochybení, ktoré postupne prerástlo do škandálu, ktorý 
pretriasal i na pôde Národnej rady Slovenskej republiky,  

 dňa 22. októbra 2009 v Mestskej galérie v Trenčíne sa so svojou tvorbou 
predstavil akademický maliar Zdeno Horecký, ktorá je spojená so ţivotom 
pod Rozsutcom,  

 slávnostnou svätou omšou a adoráciou pred vystavenou Sviatosťou oltárnou 
dňa 22. októbra 2009 oslávili občania Trenčína storočnicu kostola 
Nepoškvrneného počatia  Panny Márie – Notre Dame v Trenčíne za účasti 
Nitrianskeho sídelného biskupa Mons. Viliama Judáka,  

 dňa 23. októbra 2009 odovzdal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček Pamätné listy viacerým osobnostiam kultúrneho 
ţivota za osobitný prínos k rozvoju trenčianskeho regiónu,  

 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka ako posledná zo slovenských 
univerzít zriadila dňom 23. októbra 2009 Univerzitné pastoračné centrum 
za účasti Nitrianskeho sídelného biskupa Mons. Viliama Judákam, 07 

 od 23. októbra 2009 Posádkový klub Trenčín patril výstave ovocia, zeleniny 
a kvetov s príznačným názvom Čo príroda dala,  

 poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja rokovali naposledy v tomto 
funkčnom období dňa 28. októbra 2009,  
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 pod záštitou trenčianskeho primátora Branislava Cellera sa počas uplynulého 
víkendu  v dňoch 31. októbra aţ 1. novembra 2009 uskutočnili plavecké 
preteky Maritim cup a  Pohár primátora,  

 najlepšiu internetovú stránku medzi slovenskými samosprávami má mesto 
Trenčín. Toto najvyššie hodnotenie získalo u všetkých porotcov súťaţe 7.  
ročníka ZlatyErb.sk, ktorá vyvrcholila 4. novembra 2009 v Bratislave,  

 dňa 6. novembra 2009 v podvečer v Posádkovom klube v Trenčíne sa 
predstavili členovia fotoskupiny META na svojej 46. výstave,  

 Od 6. novembra 2009 Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne vystavovala 
tvorbu trenčianskeho rodáka Igora Kalného pod názvom Vstup ticha,                 

 karatisti z Karate klubu Európa Trenčín sa zúčastnili v dňoch 7. a 8. 
novembra 2009 na dvoch medzinárodných turnajoch v Poreči - Chorvátsko 
a Siofoku – Maďarsko, z ktorých priniesli tri zlaté, jednu striebornú a dve 
bronzové medaily,  

 súťaţ Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu vyhlásená uţ desiaty 
rok Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo spoznala 9. novem-
bra 2009 svojich finalistov, medzi nimi aj mesto Trenčín,  

 dňa 10. novembra 2009 sa uskutočnila v Mestskej galérii v Trenčíne vernisáţ 
výstavy mladej ambicióznej vysokoškoláčky, trenčianskej rodáčky Kataríny 
Babálovej,  

 dňa 10. novembra 2009 sa uskutočnila beseda o knihe „Konečná zástavka – 
Slovensko!“ od autorov Petra Kaššáka a Mariána Hrogdeka,  

 dňa 12. novembra 2009 sa uskutočnil 17. ročník autorskej súťaţe Jozefa 
Braneckého v poézii a v próze pod názvom „Studňa sa s daţďom zhovára“,  

 dňa 12. novembra 2009 na mládeţníckych majstrovstvách sveta karate 
v africkom Maroku si vybojovala Trenčianka  Dagmar Kubinská v kategórii 
kumite junioriek do 60 kg zlatú medailu,  

 v  dňoch 12. - 14. novembra  2009 sa uskutočnil trojdňový maratón filmov a 
sprievodných podujatí 4. ročníka s názvom HoryZonty,  

 dňa 14. novembra 2009 uskutočnilo v Slovenskej republike druhé kolo volieb 
do vyšších územných celkov. Do funkcie predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja voliči zvolili MUDr. Pavla Sedláčka, MPH,  

 koncertom speváčky Marty Kubišovej dňa 15. novembra 2009 
v Posádkovom klube začali v meste Trenčín päť dňové jubilejné oslavy 20. 
výročia Neţnej revolúcie,  

 poslanecký mandát poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja získali títo 
občania mesta Trenčín – Milan Berec, Ján Kanaba, Jozef Habánik, Anna 
Vitteková, Ladislav Pavlík, Ján Krátky a Pavol Krištof,  

 dňa 16. novembra 2009 si Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne 
pripomenulo na slávnostnej akadémii 90. výročie zaloţenia školy,  

 v deň 20. výročia Neţnej revolúcie 17. novembra 2009 v parku na Námestí 
sv. Anny pred budovou Krajského súdu v Trenčíne bolo slávnostné odhalenie 
Pamätníka obetí komunizmu,  
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 Domov sociálnych sluţieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne si 
dňa 19. novembra 2009 pripomenulo svoje desiate narodeniny,  

 dňa 20. novembra 2009 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH a predseda dozornej rady a majiteľ 
Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín Ing. George Trabelssie odovzdali 
do uţívania 62 nových autobusov prímestskej autobusovej dopravy,  

 dňa 20. novembra 2009 sa predstavila čitateľom so svojou najnovšou knihou 
pod názvom „Príručka vlastenectva pre začiatočníkov a pokročilé“ 
trenčianska rodáčka Monika Vrzgulová, rod. Kardošová,  

 dňa 21. novembra 2009 rokoval v Trenčíne tretí snem strany Most-Híd, na 
ktorom hlavnými bodmi programu rokovania bolo zhodnotenie prvého kola 
volieb do vyšších územných celkov a voľba štvrtého podpredsedu, str. 137 

 poslanci mesta Trenčín na svojom rokovaní dňa 24. novembra 2009 
odsúhlasili predaj dva objekty v historickom jadre mesta – Mierove námestie 
č. 16 a Mierove nám. č. 22,  

 dňa 25. novembra 2009 RNDr. Peter Chrastina, PhD. prezentoval svoju 
publikáciu pod názvom „Vývoj vyuţívanie krajiny trenčianskej kotliny 
a jej horskej obruby“,  

 výstavu pod názvom Panáci a Panenky od Evy Mišákovej otvorili dňa 27. 
novembra 2009 v Mestskej galérii v Trenčíne,  

 dňa 29. novembra 2009 sa uskutočnil v Trenčíne 3. ročník Festivalu 
pódiových skladieb s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou,  

 dňa 1. decembra 2009 v Kongresovej sále hotela sa uskutočnil koncert                
19 mladých spevákov, víťazov jubilejného štyridsiateho ročníka 
„Trenčianske hodiny smutne bijú“ v sprievode ľudovej hudby Limbačka,  

 spisovateľ a historik Pavel Dvořák prezentoval v Trenčíne svoju novú knihu 
dňa 1. decembra 2009 pod názvom „Stopy dávnej minulosti“.  

 dňa 2. decembra 2009 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
podpísalo zmluvu s taiwanským výrobcom LCD panelov AU Optronics, 
ktorý ju bude stavať v priemyselnom parku v Trenčíne,  

 dňa 3. decembra 2009 predviedli v mestskej športové hale exhibičné 
mikulášské  vystúpenie trenčianski volejbalisti, pri ktorom im asistovali dve 
ţivé tigrie mláďatá,  

 v dňoch 3. a 4. decembra 2009 v Bystričke pri Martine na vyhlásení 
výsledkov celoštátnej súťaţe Slovenská kronika 2009, získala kronika 
Mesta Trenčín za rok 2008 „Čestné uznanie“,  

 húfy detí v sprievode rodičov či starých rodičov prichádzali 5. decembra 
2009 na Mierove námestie v Trenčíne,  

 Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka schválil dňa 
7. decembra 2009 návrh na odvolanie rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, 
CSc.,  

 v roku 2009 Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne spolu ďalšími školami 
z desiatich európskych krajín – Českej republiky, Maďarska, Poľska, 
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Talianska, Litvy, Grécka, Holandska, Nórska a Turecka sa zapojila do 
medzinárodného projektu „Zdravá európska škola“,  

 dňa 9. decembra 2009 sa uskutočnil  4. ročník florbalového turnaja 
stredoškolákov Trenčianskeho kraja Florbalki SK Cup 2009, ktorého 
víťazom sa stalo druţstvo Dopravnej akadémie v Trenčíne,  

 dňa 10. decembra 2009 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler 
zástupcov piatich  trenčianskych folklórnych súborov, ktoré v tomto roku si 
pripomenuli jubileá svojej umeleckej činnosti,  

 v poradí uţ siedmu stanicu vrtuľníkovej záchrannej sluţby otvorili dňa 10. 
de-cembra 2009 na letisku v Trenčíne s označením Krištof 07. Na základe 
rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky prevádzkovať 
popradská spoločnosť Air Transport Europe,  

 dňa 11. decembra 2009 si Galéria Miloša Alexandra  Bazovského v Trenčíne 
pripomenula vernisáţou výstavou najzaujímavejších umeleckých diel zo 
svojho  zbierkového fondu svoje štyridsiate výročie umeleckej činnosti 
v Trenčíne,  

 dňa 11. decembra 2009 bola miestom výstavy pod názvom „Minulosť 
a budúcnosť slovenskej výšivky“ ktorej autorkou bola Ina Pašteková – 
Budovská,  

 dňa 12. decembra 2009 sa uskutočnila v Posádkovom klube Trenčín premiéra 
novej divadelnej hry divadla Normálka v Trenčíne novej hry „Zdenka 
z Maksu“,  

 dňa 15. decembra 2009 sa predstavila v Trenčíne Trenčianka Barbora 
Kardošová a levičská rodáčka Eva Borušovičová so svojimi najnovšími 
dielami „Sladko v ústach“ a Urobíme všetko, čo sa dá“,  

 dňa 16. decembra 2009 kúpil hokejový klub Dukla Trenčín pre vlastné 
potreby defibrilačný prístroj, čím sa zaradil medzi prvé extraligové hokejové 
kluby s týmto medicínskym prístrojom,  

 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 17. decembra 2009 
poslanci schválili, ţe seniori nad 70 rokov budú pouţívať MHD v Trenčíne 
zdarma, od 1. februára 2010 bude pohrebiská v Trenčíne spravovať firma 
Dvonč z Partizánského,  

 dňa 19. decembra 2009 sa uskutočnilo v Posádkovom klube športové 
podujatie pod názvom Večer hviezd,  

 ustanovujúce zasadnutie krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja sa uskutočnilo 22. decembra 2009,  

 dňa 20. decembra 2009 v  Mestskej galérii v Trenčíne sa uskutočnila vernisáţ 
výstavy „Stretnutia s anjelmi 6.“ od poľského autora Eugeniusza 
Molského z druţobné ho mesta Tarnow,  

 dňa 20. decembra 2009 zimné plavecké majstrovstvá Slovenska v krátkom 
bazéne v Trenčíne priniesli štyri nové národné seniorské rekordy v 
individuálnych disciplínach,  
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 dňa 21. decembra 2009 si pripomenula Stredná odborná školstva M. Beluša 
60. výročie špecializovaného školstva na Slovensku,  

 od pondelka 21. do stredy 23. decembra 2009 Trenčania a návštevníci mesta 
obdivoval na Mierovom námestí ţivý betlehem, ktorý interpretovali svojím 
vystúpením členovia skupiny historického šermu Wagus s  členmi divadla 
Normálka biblické udalosti, ktoré v týchto dňoch oslavuje celý kresťanský 
svet,  

 dňa 26. decembra 2009 v podaní Komorného orchestra mesta Trenčín pod 
vedením Kataríny Zboray a speváckeho zboru Chorus Alea za dirigovania 
Branislava Kostku v Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského 
v Trenčíne odzneli skladby Antónia Vivaldiho,  

 druţstvo siedmej hokejovej triedy Dukly Trenčín sa stalo víťazom 3. roč-
níka Vianočného turnaja 2009 v Krnove v dňoch 27. aţ 29. decembra 2009,  

 Ţeleznice Slovenskej republiky vyhlásili 31. decembra 2009 tender na 
modernizáciu ţelezničnej trate medzi Zlatovcami a Trenčianskou Teplou,  

 
 


