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Činnosť orgánov mesta Trenčín 
 

Všeobecné záväzné nariadenia Mesta Trenčín 
účinné v roku 2010 

 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2008 
o povoľovaní reklamných, propagačných a informačných 
zariadení na území mesta Trenčín v znení neskorších 
predpisov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2009 o hlasovaní obyvateľov mesta Trenčín (miestne 
referendum) 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 3/2002 o podmienkach drţania psov v meste Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2005 o verejných, kultúrnych, telovýchovných a turis-
tických podujatiach 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 20/2008 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania 
letných terás na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010 
Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2009 
o dotáciách na prevádzku a mzdy na ţiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta  Trenčín na kalendárny rok 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 

o určení názvov ulíc v mestskej časti Stred a v mestskej 
časti Západ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
príloha – Ulica Na Zagorke 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
príloha – Ulica Pod lesoparkom 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
príloha – Ulica Kňaţské 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009 
príloha – Ulice Slivková a Šafránková 

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

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

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

-   Všeobecne záväzné nariadenie  č. 11/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 7/2009 o sociálnych sluţbách a úhradách za sociálne 
sluţby v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 14/2008 Zásady hosp. s byt. fondom vo vlastníctve mesta 
Trenčín, Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2007 o 
určovaní cien za prenájom nebytových priestorov a výške 
úhrad za dočasné uţívanie pozemkov vo vlastníctve mesta 
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Trenčín a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2003 o 
zmluvných prevodoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 9/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 14/2008 Zásady hospodárenia s bytovým fondom vo 
vlastníctve Mesta Trenčín a Všeobecne záväzné naria-
denie č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových 
priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 
dočasné uţívanie pozemkov  

-  Všeobecne záväzné nariadenie  č. 8/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspev-
kov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 
o sociálnych sluţbách a úhradách za sociálne sluţby v 
zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 
o Mestskej polícii v Trenčíne  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 
o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 3/1997 o premávke na pozemných komunikáciách na 
území mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 
o miestnom referende 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008 
 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2005 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných 
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plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kam-
pane na území mesta Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2008 
 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás 

na území mesta Trenčín  
-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/ 2008 
 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 2/1999 o územnom pláne sídelného útvaru Trenčín /ÚPN 
SÚ Trenčín/ 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2008 
 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhod-

nutiam riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej školy 
a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Trenčín  

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2009 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2008 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné 
nariadenia v súvislosti so zavedením meny euro 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 
Zásady hospodárenia s bytovým fondom Mesta Trenčín, 
ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2008 
 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie      

č. 14/2007 o určovaní cien za prenájom nebytových 
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priestorov vo vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za 
dočasné uţívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2008 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2005 o verejných kultúrnych, telovýchovných, špor-
tových a turistických podujatiach  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 
o povoľovaní a vykonávaní niektorých výtvarných aktivít 
na území mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 8/2006 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 
Mesta Trenčín  

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 
 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 7/2003 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 
mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2008 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2004 o odpadoch 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2008 
o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo 
vlastníctve Mesta Trenčín a výške úhrad za dočasné 
uţívanie pozemkov vo vlastníctve Mesta Trenčín  

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

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

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

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

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

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

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2006 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
sluţieb na trhových miestach a ktorým sa rušia niektoré 
všeobecne záväzné nariadenia 

-  Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2006 
O pouţívaní a ochrane mestských symbolov 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2006 
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta 
Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006 
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o 
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov  
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006 
o udeľovaní Čestného občianstva mesta, Ceny mesta, Ceny 
primátora a Čestných pôct mesta 

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

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

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2005 
 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 2/1999 o Územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2005 
 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a 

turistických podujatiach 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2005 

 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a 
iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území 
mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2005 
 O určení názvu ulice v mestskej časti Stred – Ul. Pod 

Komárky 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 
 O dodrţiavaní čistoty a poriadku v meste Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 
 Ktorým sa rušia niektoré všeobecne záväzné nariadenia 

mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2004 
 O určení školských obvodov na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2004 
 O odpadoch 
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- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2004 
 O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

sluţieb na území mesta Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 
 O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2004 
 O určení názvu ulice v mestskej časti Západ – Ul.                        

K mlyniskám 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2003 

O určení názvu ulice v mestskej časti JUH - Juţná ulica 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2002 

O podmienkach drţania psov v meste Trenčín 
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2000 

O ovzduší a poplatku za znečistenie ovzdušia malými 
zdrojmi znečistenia 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/1999 
O územnom pláne sídelného útvaru Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/1988 
Trhový poriadok pre Trenčianske vianočné trhy 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/1998 
Trhový poriadok pre príleţitostné trhy na Farskej ulici a 
Mierovom nám. 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/1998 
Trhový poriadok pre trhovisko č.3 pri Nákupnom stredisku 
Úspech 

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/1998 
Trhový poriadok pre trhovisko č. 4 pri Nákupnom stredisku 
Rozkvet 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/1998 
Trhový poriadok pre trhovisko č. 1 pri Nákupnom stredisku 
Druţba 
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- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 5/1998 
O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania sluţieb na 
trhových miestach 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 3/1997 
O premávke na pozemných komunikáciách na území mesta 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/1994 
Domový poriadok mesta Trenčín 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 7/1991 
Štatút zelene 

- Všeobecne záväzné nariadenie  č. 4/1991 
 Štatút mestskej pamiatkovej rezervácie 
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U z n e s e n i a 
z 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 25. februára 2010 na 
Mestskom úrade v Trenčíne 

 

uznesenie č. 582  schválilo Všeobecné záväzné nariadenie  
č. 1/2010 „Prevádzkový poria-
dok pohrebísk mesta Trenčín“ 

uznesenie č. 583  vzalo na vedomie 
 Správu o činnosti Zboru pre ob-

čianske záleţitosti za rok 2009. 
uznesenie č. 584 zvolilo prísediacich Okresného súdu v 

Trenčíne pre volebné obdobie 
rokov 2010 – 2013 : 

  1) Výbor mestskej časti sever : 
  Ján Babič 
 Janka Fabová 
 Bc. Elena Gabajová 
 Vladimír Gaţo 
 Anna Pappová 
 Júlia Spustová 
 Ing. Vladimír Šamko 
 Ing. Veronika Závodská 
 Mgr. Hana Gallová 

 Ing. Mária Ondrušková 
 JUDr. Martin Smolka 
2) Výbor mestskej časti západ : 

Anna Botková 
Anna Macháčková 
Mgr. František Országh 
Ing. Igor Polaško 
Helena Vaclachová 
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Lenka Zápotočná 
Dagmar Porubanová 
Viliam Ţák 

  3) Výbor mestskej časti stred : 

Marián Čák 
Helena Hederová 
Heide Jačková 
Ing. Anna Merdaa 
PhDr. Edita Ondrišková 
Boţena Podmanická 
Ing. Karol Špaček 
Mgr. Silvia Kozinková 
JUDr. Dagmar Horňáková 

  4) Výbor mestskej časti Juh : 
Miroslav Galbavý 
Mgr. Gabriel Chromiak 
Marta Košíková 
PhDr. Alena Laborecká 
Ing. Jozef Majerík 
Helena Piknová 
Bc. Mária Snopková 
Mgr. Petr Vojtěch 
Eva Drhová 
Alena Machálková 

uznesenie č. 585 schválilo k návrhu výberu projektov zo 
,,Zásobníka prioritných projek-
tov mesta Trenčín s výhľadom 
na programovacie obdobie 2007 
– 2013“ na predloţenie ţiadostí 
o NFP financovaných zo štruk-
turálnych fondov : 
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a) predloţenie ţiadosti o NFP v 
rámci   výzvy ROP-2.1c-
2010/02 ROP za účelom 
realizácie projektov: 
1.Výstavba nového zariade-

nia pre seniorov v Tren-
číne pri celkových opráv-
nených výdavkoch 
1.992.452 eúr. 

2.Výstavba nového zariade-
nia opatrovateľskej služby 
v Trenčíne pri celkových 
oprávnených výdavkoch 
projektu 3.319.342,46 eúr, 
ktoré sú realizované pre 
Mesto Trenčín a ktorého 
ciele sú v súlade s platným 
územným plánom Mesta 
Trenčín a platným Progra-
mom hospodárskeho roz-
voja a sociálneho rozvoja 
Mesta Trenčín a jeho stred-
nodobými prioritami; 

b) zabezpečenie realizácie pro-
jektov po schválení ţiadosti 
o NFP; 

c) financovanie projektov vo 
výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na 
projekt t.j.: 
1.vo výške 99.623 eúr pre 

projekt „Výstavba nového 
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Zariadenia pre seniorov 
v Trenčíne“  

 2.vo výške 165 968 eúr pre 
projekt „Výstavba nového 
zariadenia 
opatrovateľskej služby v 
Trenčíne“ 

uznesenie č. 586 schválilo zmenu zriaďovacích listín škôl a 
školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

 
 

Uznesenia 
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 
konaného dňa 29. apríla 2010 na Mestskom úrade v 

Trenčíne 
 
uznesenie č. 603 schválilo  výpožičku nehnuteľného majet-

ku vo vlastníctve Mesta Trenčín 
– objekt kultúrneho strediska 
Zlatovce so súp. č. 495 na Ul. 
Hlavná v Trenčíne, pozemky 
parc. č. 794 zast.pl. o výmere 
1460 m2 a parc. č. 795 zast.pl. o 
výmere 1267 m2, k. ú. Han-
zlíková, pre občianske zdruţenie 
Občania pre Trenčín, Bavl-
nárska 5, Trenčín, ktorý bude 
vyuţívaný na účely vyplývajúce 
z činnosti zdruţenia, najmä us-
poradúvanie kultúrnych, spolo-
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čenských a osvetových podujatí, 
na dobu neurčitú od 01.05.2010 

uznesenie č. 605 schválilo 1)Záverečný účet Mesta Trenčín 
za rok 2009 bez výhrad 

  2)Rozdelenie hospodárskeho 
výsledku Mesta Trenčín za rok 
2009 

uznesenie č. 608 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie  
č. 3/2010, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecné záväzné na-
riadenie č. 4/2005 o verejných 
kultúrnych, telovýchovných, 
športových a turistických podu-
jatiach. 

uznesenie č. 611 berie na vedomie   
  Správu o činnosti Školského 

úradu v Trenčíne za školský rok 
2009/2010. 

uznesenie č. 612 schválilo vstup Mesta Trenčín do Aso-
ciácie Európskej siete miest 
mieru, 
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Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 27. mája 2010 na Mestskom úrade 
v Trenčíne 

 

uznesenie č. 614 berie na vedomie  
  Súborné stanovisko ku Konceptu 

Územného plánu sídelného útva-
ru mesta Trenčín, pozostávajúce 
z Textovej časti a Vyhodnotenia 
pripomienok v zmysle vyššie 
uvedeného zákona, usporiada-
ných v troch tabuľkových sú-
boroch. 

uznesenie č. 625 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 4/2010, ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecne záväzné naria-
denie č. 6/2008 o povoľovaní 
reklamných, propagačných a 
informačných zariadení na území 
mesta Trenčín. 

 
 
 
 

Uznesenia 
z 22. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 1. júla 2010 na Mestskom úrade v Trenčíne 
 

uznesenie č. 628  schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky Mesta Trenčín na 
druhý polrok 2010 
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uznesenie č. 637  vzalo na vedomie  
  informáciu o rezignácii MUDr. 

Sámela na post predsedu finan-
čnej a majetkovej komisie a 
voľbe nového predsedu finančnej 
a majetkovej komisie  

 odvolalo poslanca mestského zastupiteľ-
stva Ing. Igora Kvasnicu, PhD. 
z komisie ţivotného prostredia, 
dopravy a investícií  

 schválilo a) zloţenie komisie ţivotného 
prostredia, dopravy a inves-
tícií z radov poslancov :  

     - RNDr. Jozef Mertan – 
predseda  

     -  Martin Barčák  
     -  Ing. Ján Bezák  
     -  Ing. Dušan Gálik  
     -  JUDr. Ján Kanaba  

 b) zloţenie komisie finančnej 
a majetkovej z radov poslan-
cov nasledovne:  
- MUDr. Ľubomír Sámel  
- Ľubomír Dobiaš  
- Vladimír Gavenda  
- Ing. Ján Krátky  
- Ing. Róbert Lifka  
- Vladimír Poruban  
- Ing. Igor Kvasnica, PhD.  

 zvolilo a) Ing. Igora Kvasnicu, PhD. 
za predsedu finančnej a ma-
jetkovej komisie  
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 b) Ing. Igora Kvasnicu, PhD. 
za člena mestskej rady  

uznesenie č. 638  schválilo a) odvolanie predsedu dozornej 
rady spoločnosti Trenčianska 
parkovacia spoločnosť, a.s. 
RNDr. Jozefa Mertana a 
člena dozornej rady JUDr. 
Jána Kanabu  

  b) menovanie zástupcov Mesta 
Trenčín do dozornej rady 
spoločnosti Trenčianska par-
kovacia spoločnosť, a.s. :  

  - RNDr. Jozef Mertan, pred-
seda 

-  Ing. Igor Kvasnica, PhD.  
   -  JUDr. Ján Kanaba  

uznesenie č. 640  schválilo Všeobecné záväzné nariadenie  
č. 6/2010, ktorým sa mení a do-
pĺňa Všeobecné záväzné naria-
denie č. 2/2009 o hlasovaní oby-
vateľov mesta Trenčín (miestne 
referendum).  

uznesenie č. 646  súhlasí so zriadením Súkromnej mater-
skej školy Slimáčik, Pod So-
kolice 1.  

uznesenie č. 654  určilo 1) v meste Trenčín 25 poslancov 
pre voľby do orgánov samo-
správy obce, ktoré sa usku-
točnia dňa 27. novembra 2010  

  2) v meste Trenčín 4 volebné 
obvody pre voľby do orgánov 
samosprávy obce, ktoré sa 



21 
 

uskutočnia dňa 27. novembra 
2010, s týmto počtom pos-
lancov :  

 - volebný obvod č. 1 – Stred, 
Dlhé Hony, Noviny, Bisku-
pice – 6 poslancov  

 -  volebný obvod  č. 2 – Juh:  
7 poslancov,  

   -  volebný obvod č. 3 – Sihoť, 
Opatová, Pod Sokolice, Ku-
bra, Kubrica – 8 poslancov  

   - volený obvod č. 4 – Zá-
mostie, Zlatovce, Istebník, 
Orechové, Záblatie – 4 pos-
lanci  

 
uznesenie č. 656  neschválilo Vrátenie finančných pros-

triedkov Televízii Trenčín.  
 

 
 
 

Uznesenia 
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, 

konaného dňa 15. novembra 2010 na Mestskom úrade v 
Trenčíne 

 
uznesenie č. 685 schválilo  zriadenie a prevádzkovanie 

nocľahárne, vytvorenie nízko-
prahového denného centra a 
terénnej sociálnej sluţby – 
streetworku Sociálnymi sluţ-
bami Mesta Trenčín, m.r.o., 
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uznesenie č. 689 schválilo vypovedanie zmluvy medzi 
Mestom Trenčín a IB 
Správcovskou s.r.o., ktorá 
bola schválená uznesením             
č. 262 z 26.06.2008 

 
 
 
 

Uznesenia 
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Trenčíne, konaného dňa 21. decembra 2010 na Mestskom 

úrade v Trenčíne 
 
uznesenie č. 1 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne : 
A/)    berie na vedomie : 
 1) informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy 

obcí v meste Trenčín, ktoré sa uskutočnili dňa 27. 
novembra 2010   

 2) príhovor primátora. 
B)     konštatuje : 

1) novozvolený primátor mesta Trenčín Mgr. Richard 
Rybníček zloţil zákonom predpísaný sľub primátora 
mesta Trenčín 

2) novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne : 
Ján Babič, Doc. Ing. Oto Barborák CSc., Martin 
Barčák, PaedDr. Daniel Beníček, Patrik Burian, 
Ing. Peter Gašparovič, Vladimír Gavenda, Eduard 
Hartmann, JUDr. Ján Kanaba, Mgr. Renáta 
Kaščáková, František Koronczi, Ing. Emil Košút, 
JUDr. Milan Kováčik, Ing. Mário Krist, Ing. Pavol 
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Kubečka, Mgr. Rastislav Kudla, PhDr. Leo Ku-
žela, Ing. Róbert Lifka, MUDr. Stanislav Pastva, 
Dušan Paška, Mgr. Ladislav Pavlík, Ing. Michal 
Urbánek, Bc. Tomáš Vaňo, Branislav Zubričaňák, 
Patrik Žák zloţili zákonom predpísaný sľub 
poslanca mestského zastupiteľstva. 

C)  schválilo : 
1) poverenie sobášiacich poslancov pre toto volebné 

obdobie, ktorými budú všetci  poslanci mestského 
zastupiteľstva; 

2) určenie sobášnej miestnosti ako miesta konania 
sobášnych obradov, a to sobášnu sieň Mestského úradu 
v Trenčíne. Sobáše v sobášnej miestnosti sa konajú 
v polhodinových intervaloch. Sobáše vykonávajú 
sobášiaci, matrikárka a členovia ZPOZ;  

3) uskutočňovanie sobášov v čase od 1. apríla do 30. 
septembra kalendárneho roka mimo sobášnej miestnosti, 
a to vo vnútorných priestoroch Trenčianskeho hradu – 
Delová bašta a Barborin palác a v exteriéri Tren-
čianskeho hradu – hradné nádvorie. Sobáše vykonávajú 
sobášiaci a matrikárka; 

4) určenie sobášneho dňa na sobotu v čase od 12,00 h do 
17,00 h vrátane; 

5) sobáše uskutočňované mimo určeného miesta a dňa 
konania sobáša budú zabezpečované v súlade so 
zákonom o matrikách. 

 
uznesenie č. 2 schválilo novelizáciu Rokovacieho poriadku 

Mestského  zastupiteľstva v Tren-
číne nasledovne :  

  - v článku 3 Rokovacieho poriadku 
mestského zastupiteľstva sa 
vypúšťajú odseky 7 a 8 bez ich 
nahradenia novým textom. 
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Novelizácia nadobudla účinnosť 
dňom jej schválenia. 

 
 
 
 

Uznesenia 
z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne, konaného dňa 28. decembra 2010 na Mestskom 
úrade v Trenčíne 

 
uznesenie č. 3   
1)   schválilo: 
 A) Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 

2010 so schválenými pozmeňujúcimi návrhmi  
 B) Prevod čiastky maximálne vo výške 531.798 eur z 

rezervného fondu do príjmov rozpočtu mesta Trenčín 
na rok 2010  

 C) Pouţitie hospodárskeho výsledku za rok 2009 vo výške 
795.143 eur a rezervného fondu maximálne vo výške 
531.798 eur na financovanie beţných a kapitálových 
výdavkov mesta Trenčín  

2)  ž i a d a  
hlavného kontrolóra Mesta Trenčín, aby vykonal kontrolu 
zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri 
hospodárení a nakladaní s rezervným fondom Mesta 
Trenčín v roku 2010 a správu o výsledku tejto kontroly 
predloţil na najbliţšie zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne.  
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uznesenie č. 4  schválilo  zvýšenie kontokorentného úveru 
Mesta Trenčín od ČSOB, a.s. do 
výšky 4.000 tis. eur.  

uznesenie č. 5   poverilo  primátora mesta kontrolou krát-
kodobých záväzkov v termíne do 
najbliţšieho zasadnutia Mest-
ského zastupiteľstva v Trenčíne.  
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Verejno – spoločenský ţivot 
 

Dopravná nehoda sa stala vo štvrtok 14. januára 2010 
v Trenčíne na označenom 
ţelezničnom priecestí Šte-
fánikovej ulice na Hodţo-
vu ulicu pri obchodnom 
dome Billa, keď napriek 
signalizácii vošiel 58-
ročný vodič osobného au-
ta značky BMW z Trenčí-
na na priecestie, kde uvia-

zol medzi závorami. Keď zbadal blíţiaci sa vlak, vyskočil z 
auta a ušiel. Rušňovodič nákladný vlak nedokázal zabrzdiť 
a zabrániť zráţke. Vodič osobného auta a rušňovodič skončili 
bez újmu na zdraví. Priechod bol uzavretý, polícia odklonila 
dopravu. 

www.sme.sk 14.01.2010  
 
V sobotu 16. januára 2010 podvečer sa v mestskej časti 

Opatová na ţelezničnom priecestí stala nehoda, keď rýchlik sa 
zrazil s osobným autom.  Stalo sa tak v priebehu 48 hodín čo 
sa v Trenčíne nepo-
zorný vodič zapríči-
nil druhú nehodu 
s takmer zhodným 
scenárom. 

Podľa dostupných 
informácií z miesta 
nehody, 34 - ročný 
vodič tmavého Peu-
geotu vošiel na chrá-
nené ţelezničné 
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priecestie v čase, keď boli spustené rampy. Keďţe závory sú 
len na jednej strane a to v smere jazdy, vodič pravdepodobne 
vošiel do protismeru a pokúsil sa urobiť „myšičku“ medzi ni-
mi. To sa mu však nepodarilo a ľavou zadnou časťou ho za-
chytil práve prechádzajúci rýchlik v smere od Trenčína.  Stači-
lo doslova pár stotín sekundy a vlak mohol nabrať auto do 
stredu a následky by boli tragické. Narazené auto odhodilo na 
opačnú stranu priecestia a zastavili ho betónové stĺpiky. Zadná 
časť zostala úplne zdemolovaná. Na rušni zostali odtrhnuté 
súčiastky z auta, svetlá a premačknutý nárazník. Ďalšie škody 
budú ešte dodatočne zisťovať. 

V aute sa viezli tri osoby, dvaja muţi a desaťročný chlapec, 
vodičov syn. Toho odviezla sanitka do nemocnice s podozre-

ním na otras mozgu. Ako 
povedali svedkovia, do 
sanitky však kráčal po 
vlastných. 

Rušňovodič rýchlika 
po nehode povedal, ţe mu 
auto vbehlo pod vlak. 
Rozbehnutý vlak zastavil 
aţ cca dvesto metrov od 

miesta stretu. Vlak, ktorý ide 120 kilometrovou rýchlosťou 
dokáţe zastaviť do 1600 metrov od miesta nehody. Pri tejto 
rýchlosti prejde vlak za tri sekundy sto metrov a toto by si ma-
li všetci, ktorí riskujú, uvedomiť.  Počínanie vodiča bolo ne-
zodpovedné a maximálne hazardné, keď pre pár sekúnd risko-
val ţivot vlastného syna i cestujúcich vo vlaku. 

www.sme.sk 16.01.2010 
Pomocná evidencia 18/1/10 
 
Vyrovnané hospodárenie mesta za uplynulé obdobie či prí-

chod taiwanského  investora do trenčianskeho priemyselného 
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parku sa odzrkadlili aj na poslednom hodnotení Európskej ra-
tingovej agentúry (ERA). Tá priradila mestu Trenčín dlhodobé 
ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v domácej mene 
A-, ktoré predstavuje stabilný výhľad. V krátkodobom ratin-
govom hodnotení získalo mesto hodnotenie S2, čo je najlepšie 
moţné krátkodobé hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlho-
dobé ratingové hodnotenie A -. 

„S výsledkom hodnotenia sme spokojní. Aj napriek tomu, 
ţe sa ratingové hodnotenie uskutočnilo v čase hospodárskej 
krízy, udrţujeme si stabilný ratingový status, pretoţe toto 
hodnotenie je v podstate rovnaké, ako sme získali naposledy,“ 
dodal na margo ratingového hodnotenia primátor Ing. Branis-
lav Celler. 

Ratingová agentúra pri hodnotení vychádzala z viacerých 
ukazovateľov uplynulého obdobia. Jedným z nich je finančné 
hospodárenie samosprávy, ktoré agentúra ohodnotila ako sta-
bilné. „V priebehu roka 2009 sme urobili niekoľko opatrení 
vedúcich k úspore beţných výdavkov. Snaţili sme sa však, 
aby tieto obmedzenia čo najmenej pocítili obyvatelia.  Zame-
rali sme  najmä na zníţenie beţných výdavkov na programy, 
akými sú Manaţment a plánovanie, Propagácia a cestovný 
ruch a Interné sluţby. Škrty sa v minimálnej miere týkali prog-
ramov Vzdelávanie, Sociálne sluţby či Ţivotné prostredie. 
V snahe efektívnejšie nakladať s verejnými financiami sa out-
sourtovali ďalšie činnosti mesta, napríklad verejnú zeleň, ktoré 
doteraz zastrešovala mestská rozpočtová organizácia a podob-
ne,“ povedal prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. 
František Orolín. 

Pod výsledné hodnotenie sa pozitívne podpísal aj príchod 
nového investora do priemyselného parku. Mestu sa 
v decembri podarilo priviesť do Trenčína taiwanskú spoloč-
nosť AU Optronics, ktorá je tretím najväčším výrobcom LCD 
monitorov. Výrobu plánuje naplno spustiť v roku 2011. „Spo-
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ločnosť postaví v priemyselnom parku výrobné haly a vytvorí 
3 300 nových pracovných príleţitostí. Zároveň si tým mesto 
naplní svoj zámer, ktorým je podporovať investície s tzv. pri-
danou hodnotou,“ zdôraznil primátor.  

Agentúra pri hodnotení zohľadnila aj  prípravu nového 
územného plánu mesta, ktorý podporí jeho ďalší rozvoj a prí-
chod nových investícií. Návrh nového územného plánu by mal 
byť predloţený po zohľadnení všetkých pripomienok na 
schválenie mestskému zastupiteľstvu koncom roka 2010. 

Počas roka 2009 ministerstvo financií zniţovalo daňové 
príjmy, ktoré prerozdeľuje samosprávam a na rok 2010 roz-
počtovalo ďalší pokles týchto príjmov. Z toho dôvodu by malo 
mesto podľa odporúčania ratingovej agentúry, ktorá bude mes-
to naďalej priebeţne monitorovať, opatrne hospodáriť aj na-
sledovný rok 

www.trencin.sk 21.01.2010 

 
Na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour sa v dňoch 

21. aţ 24. januára 2010 
predstavil v samostatnej ex-
pozícii aj Trenčiansky sa-
mosprávny kraj. Výstavný 
stánok Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja s plo-
chou 120 m2 bol situovaný 
v hale B2 vo výstavnom 
centre Incheba Expo Brati-
slava. Spolu vystavovateľmi boli tento rok expozície Tren-
čianskeho samosprávneho kraja boli Regionálne zdruţenie 
Cestovného ruchu Horná Nitra, Zdruţenie Cestovného ruchu 
Trenčianske Teplice, Mesto Trenčín a Matúšovo kráľovstvo. 
Po oficiálnom otvorení veľtrhu 21. januára 2010 o 10. 00 h 
v hale Expo Arena bol o 11. 00 h slávnostne otvorený výstav-

slávnostné otvorenie expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja 
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ný stánok Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hlavnými ak-
térmi boli slávny rodák z tohto kraja - Milan Rastislav Štefá-
nik v podaní predsedu Klubu vojenskej histórie Tatranci Mi-
roslava Bilského a predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Pri tejto príleţitosti 
v príhovore pripomenul, ţe tento rok je na Slovensku Rokom 

M. R. Štefánika, keď si 
pripomenieme 130. vý-
ročie narodenia tohto 
významného rodáka z 
Košarísk. Popri bohatej 
histórii kraj nezabúda 
ani na budovanie mo-
dernej infraštruktúry 
pre turistický priemy-
sel. Trenčiansky samo-

správny kraj predstavil počas veľtrţných dní odborníkom 
a širokej verejnosti svoju ponuku v oblasti cestovného ruchu 
vo výstavnom stánku s leitmotívom Sedem divov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Bolo to vyvrcholenie celej rady 
aktivít, ktoré sa uskutočnili v uplynulom roku 2009 na zvýraz-
nenie krás a hodnôt Trenčianskeho kraja. Súčasťou expozície 
bola animovaná prezentácia dokumentu ţiakov Strednej 
odbornej školy J. Ribaya 
z Bánoviec nad Bebravou 
o siedmich divoch Tren-
čianskeho samosprávne-
ho kraja, ako aj premieta-
nie dokumentárnych fil-
mov o M. R. Štefánikovi.  

Súčasťou slávnostného 
otvorenia bolo aj odo-
vzdanie ocenení ďalším 

ocenení – Ing. Jaroslav Matejka, Ing. arch. Július Brúna a Ing. Emil Trgiňa 
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osobnostiam a súborom, ktoré sa pričinili o rozvoj regionálne-
ho cestovného ruchu, ako aj o príkladnú reprezentáciu kraja na 
Slovensku a v zahraničí. V tomto roku ocenenie získali : 
- folklórna skupina Hájiček z Chrenovca - Brusna a jej vedúci 

Ing. Emil Trgiňa za udrţiavanie folklórnych tradícií,  
- vedúci Zdruţenia Bludní rytieri z Beckova Ing. Jaroslav 

Matejka za realizáciu 
atraktívnych ukáţok 
dobového ţivota 
v jednotlivých histo-
rických obdobiach na 
Povaţí,  

- ako aj tvorca invenč-
ných propagačných 
materiálov, zanietený 
propagátor diela Voj-
techa Zamarovského a múzea antiky v Trenčíne Ing. arch. 
Július Bruna.  
Počas otváracieho dňa veľtrhu navštívilo expozíciu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja viacero významných hostí. 
Najvzácnejšou návštevou bol prezident republiky Ivan Gaš-
parovič, ktorý podčiarkol niektoré špeciality, ktorými sa kraj 
môţe pochváliť, akým je filmový festival Art Film 

v Trenčianskych Tepli-
ciach. Trenčiansky samo-
správny kraj patrí - podľa 
prezidenta Gašparoviča 
k najkrajším na Slovensku 
a tým, ţe hraničí s Českou 
republikou vytvára aj 
predpoklady na dobré 
vzťahy našich národov. 
Práve z Česka prišiel do 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH s Ing. Rostislavom Vondrouškom 
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stánku aj iný vzácny hosť, minister vlády Českej republiky pre 
miestny rozvoj Ing. Rostislav Vondruška. Trenčiansky ţupan 
ho informoval o intenzívnej spolupráci a viacerých spoločných 
projektoch najmä s partnerským Zlínskym krajom. K pra-
videlným návštevníkom našej expozície patrili predsedovia 
iných slovenských samosprávnych krajov Milan Belica 
z Trnavy, Juraj Blanár zo Ţiliny a bratislavský ţupan Pavol 
Frešo.  

Pre návštevníkov, pre zástupcov médií, majiteľov cestov-
ných kancelárií, pre všetkých, ktorí hľadajú peknú prírodu, 
históriu, kultúru, oddych a záţitky, boli v stánku pripravené 
informácie o turistických atraktivitách kraja, o produktoch 
a zariadeniach cestovného ruchu a významných podujatiach, 
ktoré sa uskutočnia v tomto roku. Ponuku stánku spestrovali 
ľudoví remeselníci, sokoliari, ochutnávka vína a činnosť kú-
peľného maséra a lekára. návštevníci sa mohli zapojiť do ţre-
bovania o hodnotné vecné ceny.  

Vlastné poznámky 
   

Na tlačovej konferencii Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru v Trenčíne dňa 1. februára 2010 trenčianski policajti v 
prípade tragického pádu stanu na festivale Pohoda nevzniesli 
ţiadne obvinenie. Zástupca okresného policajného riaditeľa v 
Trenčíne Ján Mičic, reagoval na medializované informácie, ţe 
policajti nechystajú obvinenie na organizátora festivalu Mi-
chala Kaščáka. Ján Mičic povedal, ţe najskôr musia naštudo-
vať znalecký posudok z Ústavu súdneho inţinierstva v Ţiline, 
ktorý by mali dostať do rúk tento týţdeň a aţ potom budú ro-
biť ďalšie kroky. Vznesenie obvinenia môţu preto podľa jeho 
slov vzniesť moţno aţ o niekoľko mesiacov.  
Ján Mičic ďalej uviedol, ţe v prípade je predčasné hovoriť, či 

trestná zodpovednosť vedie k organizátorom festivalu, alebo 
nemeckým majiteľom spadnutého stanu. Znalecký posudok 
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totiţ dokazuje, ţe stan bol zle postavený, a preto spadol. Polí-
cia podľa Jána Mičica zatiaľ nedostala ani vyjadrenie z ne-
meckej strany. 

Sita 01.02.2010 
 

Veľtrh Holiday World 2010 sa konal v dňoch 4. - 7. febru-
ára 2010 na výstavisku Praha – 
Holešovice v súbehu troch ob-
ľúbených veľtrhov,  keď spolu 
s HW prebiehali aj Top Gastro 
a Golf World Prague 2010 na 
celkovej výstavnej ploche 
24.000 m2, kde sa predstavilo 
837 vystavovateľov zo 47 kra-
jín celého sveta. 31.710 náv-

števníkov malo moţnosť nechať sa vtiahnuť do lákavého sveta 
cestovania, gastronómie, golfu a ochutnať z toho najlepšieho, 
čím moţno naplniť voľný čas. Záštitu nad veľtrhmi prevzal 
minister pre miestny rozvoj Českej republiky Ing. Rostislav 
Vondrouška.  

Tento 19. ročník prestiţného stredoeurópskeho veľtrhu ces-
tovného ruchu Holiday World 2010 v súčasnej ekonomickej 
situácii bol vrcholnou akciou svojho druhu, dôleţitým ukazo-
vateľom trendov, noviniek, metód predaja a komunikácie s 
klientmi. Vystavovatelia i or-
ganizátor veľtrhu, spoločnosť 
Incheba Praha, prišli s mnoţ-
stvom noviniek. Prezentácia 
českých regiónov pod ná-
zvom „České regióny“ sa 
s výnimkou Prahy predstavili 
v plnej sile. Zo Slovenska 
samostatne vystavovali Tren-
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čiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Tr-
navský samosprávny kraj, Bratislavský kraj, Bratislava mesto 
a mesto Piešťany. Mnoho zástupcov krajov, miest, vystavalo v 
spoločnom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Trenčian-
sky samosprávny kraj predstavil svoju ponuku v oblasti 

cestovného ruchu vo výstav-
nom stánku s hlavným motí-
vom „Sedem divov Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja“. Spolu vystavovateľ-
mi boli Mesto Trenčín a Re-
gionálne zdruţenie Cestov-
ného ruchu Horná Nitra. 
Účasť na veľtrhu splnila dva 

podstatné ciele, predovšetkým, ţe bola príleţitosťou dostať sa 
priamo do kontaktu s potenciálnymi návštevníkmi, rozšíriť 
mnoho konkrétnych informácií o kraji, zachytiť aktuálne po-
ţiadavky a zároveň absolvovať celý rad sprievodných podujatí 
a stretnutí s profesionálmi v tejto brandţi, ktorí poskytujú 
sluţby a produkty, ktoré môţu priniesť skvalitnenie a inovo-
vanie ponuky v oblasti cestovného ruchu.  

www.tsk.sk 10. februára 2010 
Pomocná evidencia 84/1/2010 
 

Zasadnutie Študentského fóra v Trenčíne dňa 9. februára 
2010 tretie v aktuálnom školskom roku 2009/2010 bolo záro-
veň volebným. Keďţe pôvodná predsedníčka Martina Kriţa-
nová navštevuje maturitný ročník, nastal čas určiť jej nasle-
dovníka. Z trojice kandidátov na post predsedu študenti vybra-
li Rebeku Vaňovú zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 
podpredsedom sa stal Andrej Barborka, prvák zo Strednej 
zdravotníckej školy v Trenčíne a funkciu tajomníčky prebrala 
študentka Obchodnej akadémie Dr. Hodţu v Trenčíne Kristí-
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na Madajová. Funkcia ústrednej sekretárky pripadla  Luize 
Sellovej. 

Odchádzajúca predsedníčka Martina Kriţanová zhodnoti-
la svoju prácu v Študentskom fóre takto : ,,Je to také moje die-

ťa, ktorému som sa 
snaţila dať úplne 
všetko. Medzi naše 
najväčšie pýchy patrí 
organizácia osláv 17. 
novembra ako Dňa 
študentstva, ktorá sa 
konala v roku 2008. 
Ale najviac hrdá som 

na to, ţe sme zvládli zorganizovať trojdňový festival africkej 
hudby „One world one life“, ktorý sa konal v parku v Zla-
tovciach koncom minulého leta.“ Jej prácu zhodnotil vicepri-
mátor Tomáš Vaňo ako veľmi dobrú a jej skúsenosti chce vy-
uţiť ešte do jej odchodu na spracovanie „Koncepcie práce 
s mládeţou“ v meste Trenčín. Ide o veľmi dôleţitý dokument, 
avšak v našom meste ešte stále chýba. Novozvolená predsed-
níčka Rebeka Vaňová má pred sebou ťaţkú úlohu, aby udrţala 
tempo rozvoja nastavené jej predchodkyňou. „Budem sa na-
ozaj veľmi snaţiť, aby som nesklamala jednak členov, ale ani 
Maťu, ktorá organizáciu zaloţila. Dúfam, ţe mi bude stále po-
ruke, keď budem niečo potrebovať. Chcem, aby za mňa hovo-
rili hlavne činy.“  

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 130/1/2010 
 
Pravidelné stretnutie predstaviteľov cirkví pôsobiacich na 

území mesta Trenčín s primátorom Ing. Branislavom Cellerom 
má uţ niekoľkoročnú tradíciu. Aj tento rok nebol výnimkou, 
keď 4. apríla 2010 ich prijal primátor na pôde mestského úra-



36 
 

du, aby sa tak spoločne obzreli za rokom 2009 a nahliadli 
do plánov na najbliţšie obdobie. „Uplynulý rok nebol pre ni-
koho jednoduchý, cirkvi a náboţenské spolky nevynímajúc. 
Moţno sa nám všetky plány a ciele naplnili. Verím však, ţe 
projekty v roku 2010 sa vám podarí uskutočniť k spokojnosti 
všetkých,“ vyjadril 
presvedčenie v úvode 
stretnutia primátor 
mesta Ing. Branislav 
Celler. Potom sa 
k slovu dostali prí-
tomní predstavitelia. 

Ako prvý sa o slo-
vo prihlásil správ-
ca farnosti Svätej Ro-
diny na sídlisku Juh Jozef Varhaník, ktorý s potešením kon-
štatoval, ţe „farská novostavba je uţ obývateľná.“ Zostáva eš-
te dorobiť suterén a prístupovú cestu. Pre najbliţšie obdobie 
bude nutné uvaţovať s údrţbou fasády samotnej budovy kos-
tola. Hovoril aj o moţnom pomenovaní priestoru pred chrá-

mom, ktoré by 
mohlo niesť pome-
novanie podľa 
chrámu, teda Ná-
mestie Sv. Rodiny. 
Tak, ako v iných 
farnostiach, aj na 
Juhu sa mnoţstvo 
ľudí zapojilo do 
zbierky pre zeme-

trasením postihnuté Haiti.  
V tomto roku sa uvaţuje piaristickom kostole sv. Františka 

Xaverského na Mierovom námestí, ţe by chceli počas roka 
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zreštaurovať barokové lavice, informoval správca kostola pá-
ter Peter Franek z Kolégia piaristov. Renovovať sa bude eta-
povito. V nadväznosti na pripravovanú rekonštrukciu námestia 
chcú piaristi skultúrniť aj priestory dvora, ktorý je v ich vlast-
níctve. 

Evanjelický farár Ján Bunčák pôsobí v Trenčíne uţ dva-
násť rokov a bol potvrdený na obdobie ďalších desiatich rokov 

vo funkcii. Počas týţdňa vyučuje nábo-
ţenstvo na školách od Drietomy po 
Trenčiansku Teplú. Vyzdvihol dôstojný 
vzhľad evanjelického cintorína na Hor-
nom Šianci najmä pred Pamiatkou zo-
snulých. Zároveň upozornil na nesprat-

níkov, ktorí z miesta posledného odpočinku robia smetisko. 
Nakoľko v Orechovom je evanjelický cintorín na mestských 
pozemkoch, zaujímal sa o moţnosť jeho prevodu do vlastníc-
tva cirkvi. 

Zástupca Ţidovskej náboţenskej obce Martin Hodál po-
ţiadal mesto Trenčín o pomoc pri údrţbe cintorína. 
V spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky by 
chceli oţiviť činnosť v synagóge, kde 
by od leta tohto roka mal vzniknúť 
výstavno-kultúrny priestor pre mest-
skú galériu, ktorej priestory na Miero-
vom námestí č. 22 boli odpredané. In-
formoval, ţe po takmer dvoch desať-
ročiach bolo v Trenčíne zvolené menej konzervatívne vedenie 
cirkvi a počet ľudí hlásiacich sa k tomuto náboţenstvu vzrás-
tol.  

Aj správca gréckokatolíckej farnosti Igor Cingeľ zazname-
nal v uplynulom roku narastajúci počet farníkov a zvýšené 
mnoţstvo krstov, pretoţe do oblasti západného Slovenska 
smeruje viac obyvateľov z východného Slovenska za prácou. 



38 
 

Sú to najmä vojaci z povolania so svojimi rodinami. V roku 
2009 si trenčianski gréckokatolíci pripomenuli 5. výročie ofi-
ciálneho vzniku gréckokatolíckej farnosti v meste Trenčín.  

Apoštolskej cirkvi na Slovensku sa podľa zástupcu biskupa 
Štefana Papa podarilo v uplynulom roku 2009 uskutočniť 
viaceré zámery, jednak, ţe zrekonštruovali objekt v Púchove, 
rozdali vianočné balíčky sociálne znevýhodneným rodinám 
a naďalej sa venovali systematickej práci s deťmi, mládeţou a 
dospelými. Hovorilo sa o moţnom vyuţití priestorov 
v Kultúrnom centre Dlhé Hony pre náboţenskú činnosť.  

Trenčiansky mestský znak by sa mohol dostať do kozmu. S 
touto zaujímavou správou vyrukoval Jozef Abrman 
z Kresťanských zborov, ktoré si onedlho pripomenú 10 rokov 
pôsobenia v meste Trenčín. Americký raketoplán Endeur na 
jednej zo svojich posledných misií by mal do kozmu vziať aj 
symbol veľkonočného baránka, ktorý je symbolom Trenčína, 
nakoľko jeden z astronautov je prívrţencom Kresťanských 
zborov a fandí Trenčanom v ich práci.  

Cirkev Jeţiša Krista Svätých neskorších dní (mormóni) 
zdruţuje v Trenčíne zhruba 25 členov a mladých misionárov, 
ktorí sa venujú bezplatnej výučbe angličtiny. Podľa Petra 
Václava sa orientujú aj na poskytovanie humanitárnej pomoci.  

Adventisti zastúpení Jánom Muráňom sa snaţia do svojich 
akcií zapájať predovšetkým deti a mládeţ. S pozitívnym ohla-
som verejnosti sa stretol muzikál Stretnutie svetov. Bola po-
skytnutá informácia, ţe cirkevné spoločenstvo uţ niekoľko ro-
kov aktívne vykonáva charitatívnu v Bolívii, kde sa venuje 
výstavbe modlitební a sluţbe v tamojších väzniciach. 

Na záver stretnutia poďakoval primátor Ing. Branislav Cel-
ler prítomným predstaviteľom cirkevných spoločností za ich 
uţitočnú prácu a všetkým zaţelal veľa síl do ďalšieho obdo-
bia. 

Vlastné poznámky 
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Vládna strana Smer - Sociálna demokracia dňa 28. februára 
2010 v predstihu organizoval oslavy medzinárodného dňa ţien 
v Trenčíne. V úvode osláv predseda vlády Slovenskej republi-
ky Róbert Fico zdôraznil, ţe tento sviatok nie je ţiadnym 
komunistickým preţitkom, pretoţe pripomína boj newyor-
ských krajčírok za lepšie podmienky v práci. 

V zaplnenej trenčianskej športovej hale na Sihoti Róberta 
Fica vítali prevaţne staršie ţeny spolu s Róbertom Kaliňá-
kom, Dušanom Čaplovičom a Jaroslavom Baškom a prí-
tomné „dievčence“ bavili vtipmi o ţenách a vzťahoch. Po asi 
40 minútach politici pódium opustili. Programom ďalej  spre-
vádzal humorista Peter Marcin, ktorý vystupuje aj vo verej-
noprávnej Slovenskej televízií. Divákov bavil spievaním hi-
tov, známych z relácie Repete. Na záver ešte vystúpil so svo-
jimi hitmi český pesničkár Dalibor Janda. Ţeny okrem záţit-
kov odchádzali domov aj s darovanou ruţou. 

nedeľa 28. 2. 2010 20:42 
Pomocná evidencia 112/1/2010 

 
Dňa 10. februára 2010 predpoludním sa v priestore pred 

Obvodným úradom 
v Trenčíne uskutoč-
nilo podujatie pre ši-
rokú verejnosť, pre-
dovšetkým pre deti 
a mládeţ, v ktorom si 
pripomenuli Deň jed-
notného európskeho 
núdzového telefón-
neho čísla „112“. 

Ţiaci si pozreli dispečerské pracovisko tiesňovej linky 112 
a praktické ukáţky zloţiek integrovaného záchranného systé-
mu činnosti záchranných zloţiek – Rýchlej záchrannej pomoci 
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a Hasičského a záchranného zboru Trenčín, v ktorej bola vy-
slobodzovaná zranená osoba z vraku osobného vozidla, po-
skytnutie prvej pomoci a odvoz zraneného a uhasenie horiace-
ho osobného vozidla.  

Vlastné poznámky 
 

Na zasadnutí zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja dňa 24. febru-
ára 2010 poslanci 
rozhodli, ţe novo-
zvolené zastupiteľ-
stvo bude mať v no-
vom funkčnom ob-
dobí dvoch podpred-
sedov Ing. Milan 
Panáček a PaedDr. 
Jozef Boţik, PhD. 
Za výkon funkcie do-
stane mesačne prvý 

menovaný 1700 eúr a druhý 1500 eúr. Zastupiteľstvo na tomto 
zasadnutí schválilo predsedov a členov dvanástich komisií, 
ktoré budú pracovať pri Zastupiteľstve Trenčianskeho samo-
správneho kraja v tomto zloţení :  
1) Komisia mandátová :  

predseda : Viliam Cíbik,  
členovia : Mária Janíková, Jozef Habánik, Eleonóra Porub-

cová, Juraj Hort.  
2) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone ve-

rejnej funkcie :  predseda  : Richard Makýš,  
členovia :  Jozef Boţik, Katarína Macháčková, Milan Dérer, 

Marián Kvasnička.  
3) Komisia finančná a majetková :  
 predseda : Anna Halinárová,  

zľava – PaedDr. Jozef Boţík, PhD., Ing, Milan Panáček 
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členovia – poslanci  :  Jozef Trstenský, Eva Bočincová, Ka-
rol Janas, Vojtech Čičmanec, Táňa 
Kňaţková, Ján Krátky, František 
Tám.  

členovia – neposlanci :  Mária Hajšová, Miroslav Stacho, 
Juraj  Hamaj, Jozef Jakubík, Tomáš 
Vaňo, Jozef Topoľský. 

4) Komisia dopravy :  
 predseda : Rastislav Čepák,  
 členovia – poslanci : Jozef Trstenský, Zuzana Máčeková, 

Ján Cipov, Milan Berec, Viera Zbo-
ranová, Juraj Gavač, Dušan Bubla-
vý.  

 členovia – neposlanci :  Viliam Fraňo, Ľubomír Bereš, Ma-
rián Topoľčanyi, Boris Ondraško, 
Ladislav Chudoba, Anton Stanko. 

5) Komisia školstva a športu : 
 predseda : Milan Berec  
 členovia – poslanci :  Jozef Boţik, Slávka Súlovská, Peter 

Bulík, Štefan Gaman, Pavol Jurčík, 
Eleonóra Porubcová, Karol Janas.  

 členovia – neposlanci : Ľubomír Ţeliezka, Vladimír Bačik, 
Daniel Beníček, Ľuboš Vida, Anna 
Chalúpková, Karol Korintuš. 

6) Komisia regionálneho rozvoja :  
 predseda : Anna Vitteková,  
 členovia – poslanci : Pavol Krištof, Viera Zboranová, Ján 

Cipov, Jozef Habánik, Pavel Halab-
rín, Juraj Hort, Iveta Randziaková.  

 členovia – neposlanci : Ján Podmanický, Juraj Bakoš, An-
ton Šuňal, Emil Mendel, Zdenko 
Capák, Ján Gabčo. 
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7) Komisia investícií, územného plánovania a ţivotného 
prostredia :  

 predseda : Jozef Stopka,  
 členovia – poslanci : Pavol Krištof, Ján Krátky, Milan Be-

rec, Ján Cipov, Milan Dérer, Miroslav 
Adame, Iveta Randziaková.  

 členovia – neposlanci : Viktor  Kvaššay, Jozef Štefkovič, 
Ján Kišš, Igor Kvasnica, Ľubomír 
Slavík, Pavol Čiernik. 

8) Komisia zdravotníctva a humánnej farmácie :  
 predseda Miloš Pagáč,  
 členovia – poslanci : Vojtech Čičmanec, Miroslav Staník, 

Noman Ehsan, Henrich Gašparík, 
Ladislav Gerlich, Slávka Súlovská, 
Milan Panáček.  

 členovia – neposlanci : Norbert Turanovič, Ľuba Petrovičo-
vá, Mina Bobocká, Milan Pašmik, 
Amália Ondičová, Tibor Guštafík. 

9) Komisia sociálnej pomoci :  
 predseda : Vojtech Čičmanec,  
 členovia – poslanci : František Tám, Táňa Kňaţková, Mária 

Janíková, Anna Halinárová, Ľuboš Sa-
vara, Eva Bočincová, Viliam Cíbik.  

 členovia – neposlanci : Rudolf Kollár, Viera Jurikovičová, 
Zdenka Tvrdá, Anna Jurdíková, 
Pavol Crkoň, Branislav Horník. 

10) Komisia kultúry :  
 predseda : Peter Bulík,  
 členovia – poslanci :  Ladislav Pavlík, Pavel Halabrín, Fran-

tišek Tám, Milan Panáček, Zuzana 
Máčeková, Marián Kvasnička, Ľuboš 
Savara.  
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 členovia – neposlanci : Štefan Jambor, Viliam Poruban, Jo-
zef Herbulák, Michaela Geisbache-
rová, Viera Hanáčková, Ladislav 
Kšiňan. 

11) Komisia medzinárodnej spolupráce a cestovného ru-
chu :  
 predseda : Ľuboš Savara,  
 členovia – poslanci :  Štefan Gaman, Marián Kvasnička, 

Michard Makýš, Dušan Bublavý, 
Pavol Jurčík, Juraj Gavač, Peter 
Bulík.  

 členovia – neposlanci : Katarína Pavličková, Ján Fusko, 
Jarmila Schmidová, Erik Hanzel, 
Zdena Baláţová, Marián Sopčák. 

12) Komisia legislatívno-právna :  
 predseda : Ján Krátky,  
 členovia –poslanci :  Ján Kanaba, Juraj Hort, Ľuboš Savara, 

Peter Bulík, Anna Vitteková, Katarína 
Macháčková, Štefan Mjartan.  

 členovia – neposlanci :  Mária Zimanová, Jaroslav Hujík, 
Ivan Steiner, Jozef Hedera, Jarmi-
la Jamborová, Martin Mikloš. 

Zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie      
č. 1/2010, ktoré určilo výšku dotácie na prevádzku a mzdy na 
ţiaka neštátnej základnej umeleckej školy a dieťa neštátneho 
školského zariadenia na kalendárny rok 2010 s účinnosťou od 
1. marca 2010.  

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie Stratégiu odborného vzde-
lávania a prípravy Trenčianskeho samosprávneho kraja. Uzne-
senie sa zameralo, aby Stratégia odborného vzdelávania pre-
rástla do konca roku 2010 do Koncepcie odborného vzdeláva-
nia a prípravy  Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
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Zastupiteľstvo schválilo viacero návrhov na schválenie po-
dania ţiadosti o nenávratné finančné príspevky zo štrukturál-
nych fondov a iných programov Európskej únie. Ide predo-
všetkým o projekty v rámci Operačných programov : Vzdelá-
vanie, Cezhraničná spolupráca Slovenskej republiky a Českej 
republiky na roky 2007-2013, Program Interreg 4. C, ako aj 
Regionálny operačný program.  

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie niekoľko informatívnych 
správ : 
- zabezpečovanie správy Fondu mikroprojektov Operačného 

programu cezhraničnej spolupráce  Slovenská republika –
Česká republika, 

- hodnotenie činnosti Informačného centra Európe Direct 
v Trenčíne, 

- sumarizácia  činnosti zastúpenia Trenčianskeho samospráv-
neho kraja v Bruseli za rok 2009. 
Hlavný kontrolór 

predloţil Správu 
o výsledkoch kon-
trolnej činnosti za 2. 
polrok 2009, a sprá-
vu o vybavovaní 
sťaţností a petícií na 
Úrade Trenčianske-
ho samosprávneho 
kraja za 2. polrok 
2009. Poslanci po-
tom schválili hlavnému kontrolórovi polročnú odmenu za ob-
dobie druhého polroka 2009. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 109/1/2010 
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 Na Adolfa Hitlera niekto premaľoval premiéra Róberta Fica 
na bilborde pri futbalovom štadióne AS v Trenčíne na Sihoti. 
Stalo sa tak pravdepodobne počas víkendu. Róbertovi Ficovi 
aj pozmenili jeho heslo „Pre ľudí za Slovensko“ na „Pre lóve 
zo Slovenska“. 

Krajská predsedníčka 
Smeru – Sociálna demo-
kracia v Trenčíne Ing. 
Magda Košútová sa o 
premaľovaní bilbordu 
dozvedela od agentúry Si-
ta. Povedala, ţe si bilbord 
pôjde pozrieť a určite bu-
de jeho odstránenie riešiť 

s reklamnou agentúrou, u ktorej si reklamu objednali. 
www.sme.sk 08.03.2010 
Pomocná evidencia 133/1/2010 
 

      Vzájomné rokovania najvyšších predstaviteľov krajskej rady 
Zdruţenia podnikateľov Slovenska v Trenčíne s predstaviteľ-
mi vyvrcholilo v stredu 10. marca 2010 podpísaním Dohody 
o vzájomnej spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym 
krajom a krajskou radou Zdruţenia podnikateľov Slovenska 
v Trenčín, podpísanou MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH a 
Ing. Jaroslavom Ďurkovským a ďalšími dvoma členmi kraj-
skej rady zdruţenia Ing. Bohumilom Zlochom a Ing. Miro-
slavom Stachom. Dohoda vznikla na základe dlhoročnej dob-
rej spolupráce so zámerom vytvárania optimálnych podmie-
nok na tvorbu ekonomického, hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Trenčianskeho regiónu. 

Zdruţenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým 
zdruţením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky, 
zaloţeným v novembri roku 1989. Postupne sa stalo rozhodu-
júcim reprezentantom súkromného podnikateľského stavu, 
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ktorý do roku 1989 na Slovensku prakticky neexistoval. Od 
roku 1993 je členom Európskej konfederácie asociácií malých 
a stredných podnikov so sídlom v Bruseli. ZPS je zakladajú-
cim členom organizácie, ktorá zastrešuje zdruţenia zamestná-
vateľov, Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá zastupuje 
podnikateľov zamestnávajúcich cca 350 000 zamestnancov a 
produkujúcich cca 70 % hrubého domáceho produktu na Slo-
vensku. Zdruţenie podnikateľov Slovenska sa vo svojej čin-
nosti ťaţiskovo sústreďuje na zásadné otázky vytvárania a ga-
rantovania zodpovedajúceho podnikateľského prostredia. Vzá-
jomná spolupráca Zdruţenia podnikateľov Slovenska, krajskej 
rady Trenčín a Trenčianskeho samosprávneho kraja by mala 
posilniť identifikáciu, analýzu a spoločné riešenie problémov 
na území celého kraja aj vo vzťahu k ostatným územným cel-
kom. 

www.tsk.sk 11.03.2010 
 

Astronaut americkej vesmírnej inštitúcie NASA Jim Dut-
ton sa pozná s trenčianskou kresťanskou organizáciou, ktorá 
organizuje letné tábory. Na znak úcty k ich práci pri najbliţ-
šom 131.  štarte  raketoplánu Discovery zoberie so sebou aj 
erb mesta Trenčína.  

Astronaut Jim Dutton mimo svojej profesie sa venuje aj 
spoločenstvu Trinity Fellowship vo Friendswoode v Texase. 
Vďaka tomu sa pozná s texaskými animátormi, ktorí spolupra-
cujú s Kresťanskými zbormi na organizácii letných táborov v 
Trenčíne s názvom „Angličtina hrou“. Tábory sú od roku 2007 
spoločným projektom Kultúrneho centra aktivity a Kresťan-
ského zboru v Trenčíne. Projekt nesie názov „Tábory bez hra-
níc“. Jim Dutton organizátorov táborov prekvapil vyhlásením, 
ţe na znak ich práce vezme erb Trenčína do vesmíru.  

www.sme.sk 06.03.2010 
Pomocná evidencia 132/1/2010  
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Mesto Trenčín pred štyrmi mesiacmi spustilo novú turistic-
kú stránku visittrencin.sk. Za prvé štyri mesiace roka 2010 
presiahla stotisíc kliknutí od 26 tisíc individuálnych návštev-
níkov. 

Je to trojnásobok celkovej minuloročnej návštevnosti sekcie 
turista na hlavnej mestskej webovej stránke trencin.sk. Ako 
ďalej uviedla riaditeľka Kultúrno-informačného centra 
v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková. Pri zachovaní tohto 
trendu môţu tento rok očakávať desaťnásobný nárast ročnej 
návštevnosti turistických webových stránok. „To vysoko pre-
kračuje náš cieľ, ktorý sme si stanovili pred realizáciou pro-
jektu.” 

Kultúrno-informačné centrum sa rozhodlo spustiť samostat-
nú turistickú stránku na základe prieskumu, podľa ktorého po-

lovica oslovených 
návštevníkov čerpala 
informácie o meste z 
webu. Ďalších 40 % 
od známych a len de-
satina informácie 
získala z tlačených 
materiálov, návštev 
veľtrhov či z návšte-
vy v cestovnej kance-
lárii.“ Aj to bol jeden 

z hlavných dôvodov, prečo hlavnú časť našej energie venuje-
me budovaniu kvalitnej informačnej databázy a webovej 
stránke,” uviedla Mgr. Renáta Kaščáková. Na stránke sú ak-
tualizované kultúrne, spoločenské, či športové podujatia. Po-
núka tipy na vyuţitie voľného času aj výlety do okolia. „Na 
stránke pribudla tieţ moţnosť rezervácie ubytovania, vyhľa-
dávanie cez mapu, moţnosť stiahnutia určitého typu informá-
cií do mobilného telefónu cez bluetooth, moţnosť rezervovať 
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si vstupenky na aktuálne podujatia cez formulár, kategorizácia 
pamiatok a sluţieb v cestovnom ruchu a iné.” Kultúrno-
informačné centrum sa podľa jej slov zároveň snaţí osloviť 
všetky subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu, aby svoju po-
nuku na jej stránke prezentovali. 

www.sme.sk 03.03.2010 
Pomocná evidencia 124/1/2010 
 
V nedeľu 7. marca. 2010 sa v kinosále Hviezda uskutočnila 

celomestská oslava Medzinárodného dňa ţien. Podujatie reali-
zované pod záštitou mesta Trenčín v spolupráci s občianskymi 
zdruţeniami Trenčín Juh a Trenčín Sever a agentúrou Tonas, 

otvoril moderátor 
trenčiansky rodák 
Štefan Skrúcaný 
piesňou „Svetová 
sláva“. Primátor mes-
ta Trenčín, Ing. Bra-
nislav Celler, poprial 
všetko najlepšie ţe-
nám, mamičkám, ba-
bičkám a dievčatám, 

ktorým patrilo sviatočné nedeľné popoludnie. Symbolicky, za 
všetky ţeny, odovzdal kyticu kvetov Emílii Šteiningerovej, 
ktorá sa uţ takmer štyridsať rokov aktívne venuje folklórnemu 
súboru Radosť. Na javisku kinosály sa postupne predstavili 
tanečné skupiny Aura, Korzo a Goonies. Úsmev na tvárach 
divákov vyčarili deti z folklórneho súboru Radosť. Zaplnenú 
kinosálu rozospieval hosť večera Pavol Hammel. Pesničky na 
ţelanie prítomných dám rozdávali radosť a kinosálu naplnili 
chytľavými tónmi. Pavol Hammel rozospieval všetky generá-
cie. Kaţdá z prítomných ţien si pri odchode slávnosti prevzal 
z rúk primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a pos-
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lancov mestského zastupiteľstva Branislava Zubričaňáka a 
Juraja Holúbka. 

Vlastné poznámky 
 

Oslavy 65. výročia oslobodenia spod nemeckého fašizmu 
sa aj tento rok 
uskutočnili v Tren-
číne uţ tradične pri 
Pamätníku umuče-
ných na Brezine 
dňa 9. apríla 2010. 
Po smútočnom 
chorály, za znenia 
ktorého poloţili 
jednotlivé delegá-
cie vence vďaky, pri ktorom nechýbali zástupcovia diploma-
tického zboru Bieloruska, Ruskej federácie na Slovensku, 
priami účastníci protifašistického odboja, Mesta Trenčín, 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obvodného úradu 
v Trenčíne, Veliteľstva síl, výcviku a podpory Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky, spoločenských organizácií, politických 

strán a hnutí a v neposlednom ra-
de študenti stredných a ţiaci zá-
kladných škôl sa k zhromaţdeným 
občanom prihovoril primátor Mes-
ta Trenčín Ing. Branislav Celler 
a predseda Ústrednej rady Sloven-
ského zväzu protifašistických bo-

jovníkov Pavol Sečkár. Obaja slávnostní rečníci priblíţili zlo-
ţité obdobie pred celým národom spred 65 rokov, keď našim 
regiónom sa prehnalo obdobie fašistickej zlovôle a zanechalo 
v našich domoch za sebou mlčiace hroby, plačúce vdovy 
a deti. Súčasne odsúdili tých, ktorí spochybňujú obetavosť 

delegácia mesta Trenčín  pri pietnom akte 
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slovenského národa na oslobodení, ako aj tí, ktorí uţ zabudli 
na tieto zverstvá a oţivujú myšlienky rasovej nenávisti 
a xenofóbie. 

Po pietnom akte na Brezine v Posádkovom klube Veliteľ-
stva síl výcviku a podpory Ozbrojených Slovenskej republiky 
sa uskutočnila vernisáţ filatelistickej výstavy venovanej                
65. výročiu oslobodenia mesta Trenčín. Kurátor výstavy Jozef 
Korený priblíţil vo svojom príhovore prípravu obyvateľstva 
na obranu Trenčína pred 
ustupujúcimi fašistickými 
vojskami a oslobodzova-
nie Červenou a Rumun-
skou armádou. V priebe-
hu vernisáţe výstavy bolo 
odovzdaných 117 medailí 
priamym účastníkom pro-
tifašistického odboja, kto-
ré im udelil minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav 
Baška, Pamätné listy Mesta Trenčín odovzdal primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler. Pamätnú medailu M. R. Štefá-
nika 1. triedy si prevzal od predsedu Ústrednej rady Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov veterán druhej sve-
tovej vojny Ľudovít Kaliský. Veteráni druhej svetovej vojny 
Samuel Vozárik, Štefan Šteflovič a Alexej Cimbalák pre-
vzali z rúk zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slo-
vensku pamätnú medailu udelenú prezidentom Ruskej federá-
cie pri príleţitosti 65. výročia ukončenia Veľkej vlasteneckej 
vojny.  

Na druhý deň 10. apríla 2010 sa konal 35. ročník turistické-
ho pochodu „Vojenská päťdesiatka“ za účasti 120 turistov, 
ktorého tradíciu zaloţili príslušníci vojenského útvaru na tren-
čianskom letisku. 

Trenčianske noviny 12.04.2010 

minister Jaroslav Baška pri prejave k veteránom  
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Pomocná evidencia 189/1/2010 
 
Premiér Vlády Slovenskej republiky Róbert Fico navštívil 

dňa 22. marca 2010 supermarket Tesco v Trenčíne – Belej, 
aby sprístupnil pre verejnosť samoobsluţný mliečny automat. 
Na otvorení sa zúčastnil minister poľnohospodárstva Ing. 
Vladimír Chovan a predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  

Pri otvorení mliečneho 
automatu sa premiér vyjad-
ril, ţe neprevareného mlie-
ka z automatu nebojí. „Ja 
som chlapec z dediny, na 
takomto mlieku som od-
chovaný. Nepredpokladám, 
ţe by mi to spôsobilo neja-
ké ťaţkosti. Odporúčajú ho 
prevariť pre deti, ale mys-

lím, ţe dospelí to zvládnu.“  
V súvislosti s predajom nepasterizovaného mlieka sa ozval 

minister zdravotníctva Slovenskej republiky MUDr. Richard 
Raši, keď ho podporila aj dotáciami. „Mlieko, ktoré sa u nás 
pouţíva takouto formou, je absolútne zdravé, hygienicky ne-
škodlivé a vrelo ho odporúčame. Prevárať by ho podľa neho 
mali len pre deti, chorých a starých ľudí a osobám s oslabenou 
imunitou.“ Ďalej zdôraznil, ţe mlieko je nevyhnutnou súčas-
ťou výţivy, pričom poukázal na nízku spotrebu mlieka a 
mliečnych výrobkov na Slovensku. Značne zaostávame za 
štátmi Európskej únie. Napríklad, kým v roku 2007 bola spot-
reba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku 155 kg na 
jedného obyvateľa za jeden rok, v krajinách Európskej únie to 
bolo 300 kg na osobu. 
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Záverom treba konštatovať, ţe 19. marca 2010 bol spre-
vádzkovaný samoobsluţný mliečny automat v obchodnom 
dome Juţanka v sídlisku Juh za účasti ministra Slovenskej re-
publiky Ing. Vladimíra Chovana. 

Vlastné poznámky 
 

       Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH prijal v utorok 23. marca 2010 Nitrian-
skeho sídelného biskupa  Mons. Viliama Judáka. Nitriansky 
sídelný biskup po stretnutí 
vyzdvihol, ţe s predsedom 
Trenčianskeho samospráv-
neho kraja má Nitrianske 
biskupstvo veľmi dobré 
vzťahy a ţe cirkev chce 
participovať na hodnotách, 
ktoré sú obom stranám 
spoločné. Konkrétne pri-
pomenul starobylé pútnické miesto Skalku, o ktorom spoločne 
rozprávali a kde si dohodli na určitých krokoch spoločného 
budovania tohto krásneho pútnického miesta. Ţupan MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH. doplnil, ţe chcú nájsť podobný spoloč-
ný model, aký sa uplatnil pri Farskom kostole v Trenčíne, kde 
sa Trenčiansky samosprávny kraj, Mesto Trenčín a katolícka 
cirkev dali dokopy a kaţdý obnovil určitý priestor. Katolícka 
cirkev zreštaurovala kostol, Mesto Trenčín námestie pred kos-
tolom a Trenčiansky samosprávny kraj Karner sv. Michala. 
„Aj na Skalke hľadáme spoločnú reč, aby sme si vzájomne 
pomohli, aby sme toto nádherné miesto zachovali pre ďalšie 
generácie,“ dodal predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  

www.tsk.sk 24.03.2010 
pomocná evidencia 201/1/2010 
 

zľava - MUDr. Pavol Sedláček a Mons. Viliam Judák 
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Maratón ocenení učiteľskej verejnosti pri príleţitosti Dňa 
učiteľov odštartoval Trenčiansky samosprávny kraj v Galérii 

M. A. Bazovského 24. 
marca 2010, kde ocenili 20 
učiteľov zo škôl v pôsob-
nosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Pri tejto 
príleţitosti predseda Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Se-
dláček, MPH povedal, ţe 

„práca pedagóga je nesmierne náročná, pretoţe doba v ktorej 
ţijeme, vyţaduje od kaţdého reagovať na neduhy, ktorým 
mladí ľudia nevedia odolať. Som presvedčený, ţe ekonomická 
situácia v štáte sa zlepší a tým sa umoţní zlepšiť aj finančné 
zabezpečenie učiteľov. Iste vás, vyznamenaných učiteľov za-
tiaľ poteší ocenenie Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
Oceňujem vyznamenaných učiteľov, ţe zapájaním sa do rôz-
nych projektov so svojimi 
ţiakmi v rámci Slovenska aj 
v medzinárodnom merítku 
dobre prezentujú Trenčiansky 
samosprávny kraj.“ Na záver 
svojho príhovoru vyjadril po-
ďakovanie za vynaloţenú prá-
cu pre spokojnú mladú gene-
ráciu.  

Potom prijalo dvadsať pe-
dagógov ocenenie z rúk predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH a riaditeľa Trenčian-
skeho samosprávneho kraja Ing. Vladislava Petráša. Z tren-
čianskych učiteľov prevzali ocenenia Mgr. Eva Fujáková zo 
Strednej odbornej školy Trenčín, Ul. Pod Sokolicami, Ing. 
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Magdaléna Kroupová zo Strednej odbornej školy stavebnej 
Emila Belluša v Trenčíne, RNDr. Anton Mikolášek zo 
Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, RNDr. Oľga Neštu-
ková zo Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne 
a Mgr. Anna Vráblová z Jazykovej školy v Trenčíne. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia 191/1/2010, 192/1/2010 
 
Primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler dňa 15. aprí-

la 2010 ocenil dvanástich pedagógov základných a mater-
ských škôl na tradič-
nom podujatí pri príle-
ţitosti Dňa učiteľov. 
Vo svojom príhovore 
trenčiansky primátor 
vyzdvihol obetavosť 
všetkých pedagogic-
kých pracovníkov, oso-
bitne  dvanástich oce-

nených, a poprial im veľa ďalších úspechov. Prítom-
ným poďakoval za prácu, ktorú robia pre deti s cieľom, aby 
z nich vyrástli šťastní a spokojní ľudia.  

Mesto Trenčín ako zriaďovateľ zá-
kladných a materských škôl sa snaţí 
vytvárať čo najlepšie podmienky, aby 
školy nielen dobre vyzerali čo sa týka 
vzhľadu, ale aby boli vytvorené čo naj-
lepšie podmienky na samotnú realizá-
ciu výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Samospráva kaţdoročne vyčleňuje zo 
svojho rozpočtu takmer 26 % na škol-
stvo a vzdelávanie a okrem toho pri-
spieva nad rámec normatívu sumou 

Kadlecová Irena 

Holcingerová Mária 
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viac neţ 16 eur na kaţdého jedného ţiaka,“ zdôraznil vo svo-
jom príhovore zástupca primátora Tomáš Vaňo a s prianím 
zdravia, trpezlivosti a mnoţstva úspešných a šikovných ţiakov 
sa pripojil ku gratulantom. 

Bývalá dlhoročná učiteľka a 
poslankyňa mestského zastupi-
teľstva a členka jeho komisie 
školstva, mládeţe a športu 
Marta Blahová vo svojom 
príhovore zaţelala svojim na-
sledovníkom, aby sa im darilo 
v ţivote, škole i v rodinách. 

„Budúcnosť je fantázia, minulosť je história, prítomnosť je 
dar. Uţite si dnešný deň, ktorý patrí iba vám. Nezabúdajte, ţe 
úsmev a láskavá ruka sú dôleţité atribúty kaţdého dobrého 
pedagóga,“ pripomenula. 

V mene svojich kolegov sa prihovorila jedna z ocenených, 
zástupkyňa riaditeľa pre prvý stupeň Základnej školy na Ho-
dţovej ulici, Alena Múdra, keď povedala, ţe „kaţdý z nás 
učiteľov sa snaţí vychovať z detí slušných a zodpovedných 
mladých ľudí.  Naše povolanie, ktoré je zároveň aj poslaním, 
stojí za to. Moţno však chýba trošku prestíţe a spoločenského 
ocenenia ani nie tak našej práce, ako nášho povolania.“ Na zá-
ver  zaţelala všet-
kým prítomným 
mnoho energie, síl 
a entuziazmu do 
ďalšej práce, ústre-
tových nadriade-
ných, veľa milých 
detí a chápajúcich 
rodičov a šťastie 
v osobnom ţivote. 

Marta Bláhová 

spoločná fotografia vyznamenaných 
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Potom prijali ocenenia z rúk predstaviteľov mesta : 
- Ľubomír Adamko, Základná umelecká škola K. Pádivého 
- Mária Holcingerová, Základná škola, Veľkomoravská ul. 
- Mgr. Mária Hôrková, Základná škola, Ul. L. Novomeské-

ho  
- Mgr. Irena Kadlecová, Základná škola, Ul. Na dolinách 
- RNDr. Katarína Kijovská, Základná škola, Kubranská ul. 
- Mgr. Renáta Krivošová, Základná škola, Ul. Dlhé Hony 
- Jana Madarašiová, Materská škola, Ul. M. Turkovej 
- Mgr. Iveta Majeríková, Základná škola, Východná ul. 
- Mgr. Alena Múdra, Základná škola, Hodţova ul. 
- Alena Papierniková, Materská škola, Ul. M. Turkovej 
- Mgr. Alena Pišková, Základná škola, Bezručova ul. 
- Iveta Suletyová, Materská škola, Kubranská ul. 

Vlastné poznámky 
 

Najúspešnejší  športovci za rok 
2009 sa dňa 20. apríla 2010 stretli 
v obradnej sieni mestského úradu, 
kde si z rúk primátora Mesta Trenčín 
Ing. Branislava Cellera prevzali 
pamätné listy a vecné ocenenia. Na 

trenčianskej radnici sa najúspešnejší športovci stretávajú pra-
videlne uţ niekoľko rokov. Medzi ocenenými za rok 2009 tra-
dične nechýbali karatisti, atléti, cyklisti, vzpierači, hokejisti, 
kanoisti, florbalisti, tanečníci či 
fitnesky – všetko úspešní repre-
zentanti, ktorí šíria dobré meno 
Trenčína svojimi výkonmi doma 
aj v zahraničí. Tie menej obvyklé 
športové odvetvia zastupovali 
paraolympionik Rastislav Ture-
ček – závodník v disciplíne handbike, manţelia Reţní 
z cechu zlatokopov, drţiteľ titulu „Najsilnejší Slovák 2009“ 

Dagmar Kubínska 

Ingrid Śuchánková 
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Branislav Golier či Michal Dušička a Alexandra Bílovská – 
členovia zmiešanej posádky dračej lode, ktorá si z vôd na maj-
strovstvách sveta v Račiciach vylovila 6 zlatých a dve strie-
borné medaily. Celkom si ocenenie odnieslo dvadsaťdva ju-
niorských a seniorských športovcov a štyri kolektívy. 

„Som rád, ţe mesto sa môţe hrdiť vynikajúcimi výsledkami 
a športovcami nielen v tradičných disciplínach, ale aj v tých 

menej obvyklých. Všetkým vám gratulujem k dosiahnutým 
úspechom. Nesmiem zabudnúť ani na trénerov a rodičov, ktorí 
vám vytvárali podmienky na váš športový rast a napredovanie. 
Ste vzormi pre svojich kolegov a mládeţ. Prajem vám najmä 
veľa zdravia, aby ste mohli napredovať a verím, ţe sa splnia 
všetky vaše športové očakávania,“ povedal vo svojom prího-
vore primátor Ing. Branislav Celler.  

Svoju prítomnosť na slávnosti v obradnej sále mestského 
úradu na záver všetci prítomní zapísali do mestskej kroniky 
títo športovci : 

Ingrid Suchánková – karate  
Dagmar Kubinská – karate    
Andrej Šťastný – hokej  
Eduard Hartmann ml. – hokej  
Radovan Trefný – hokej  
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Karin Matejková – kanoistika  
Tomáš Zigo – kanoistika  
Marcel Virga – kanoistika  
Tomáš Aţaltovič – cyklistika  
Gabriel Mészáros – florbal  
HK Dukla Trenčín druţstvo juniorov – hokej 
Rastislav Tureček – handbike  
Helena Reţná, Jozef Reţný – šport zlatokopov  
Július Maťovčík – cyklistika  
Miroslav Kováč – vytrvalostný beh a beh do vrchu  
Simona Brecíková, Róbert Pavlík – štandardné tance  
Mariana Holbová – fitness  
Branislav Golier – kategória silní muţi  
Jozef Gabrhel – vzpieranie  
Michal Dušička, Alexandra Bílovská – dračie lode  
ŠK 1. FBC Trenčín –  florbal  
TJ Dukla Trenčín – vzpieranie, druţstvo ţien  
TJ Dukla Trenčín – vzpieranie, druţstvo muţov 

Vlastné poznámky  
 
Tragédia poľského lietadla nad Smolenskom v Bielorusku, 

v ktorom letela kompletná poľská vládna garnitúra na čele 
s prezidentom Poľskej republiky Lechom Kačinským 
a manţelkou na pietne oslavy Katynskej tragédie oslovila aj 
čelných predstaviteľov politického, spoločenského a kultúrne-
ho ţivota n Slovensku. Aj primátor Trenčína Ing. Branislav 
Celler reagoval na túto tragédiu kondolenčným listom, ktorý 
zaslal splnomocnenému veľvyslancovi Poľskej republiky na 
Slovensku Andzrejovi Krawczykovi a primátorovi partnerské-
ho poľského mesta Tarnow Ryszardovi Ścigalovi. Vyjadril v 
ňom  hlbokú sústrasť a poľutovanie nad tragédiou poľského 
národa.  
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V liste sa okrem iného napísal „S hlbokým zármutkom sme 
 v meste Trenčín prijali nečakanú a pre nás nepochopiteľnú 
správu o tragickej smrti poľského prezidenta, jeho manţelky, 
ako aj ďalších predstaviteľov a občanov Poľskej republiky. 
Táto tragédia otriasla naším mestom, veď u Vás máme veľa 
priateľov a naše národy sú si veľmi blízke. Stojíme pri poľ-
skom národe v tejto ťaţkej chvíli. Myšlienky a postoje obetí 
budú ţiť ďalej aj keď bolesť spôsobená ich stratou sa nedá ni-
čím nahradiť. Spolu s občanmi nášho mesta chcem vysloviť 
úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a celému Poľsku. Hl-
boko cítime s Vami vo Vašom ţiali. Prosíme, vyjadrite za nás 
sústrasť poľskému ľudu.“ 

www.trencin.sk 15.04.2010 
Pomocná evidencia 260/1/2010  
 
Mesto Trenčín by malo mať podľa marcových prieskumov 

zastúpenie v dvoch politických stranách. Šancu dostať sa do 
parlamentu má súčasná poslankyňa Národnej rady Slovenskej 
republiky Ing. Magda Košútová za stranu Smer a krajský a 
mestský poslanec PhDr. Marián Kvasnička za Kresťansko-
demokratické hnutie. 

V prípade úspechu v nadchádzajúcich parlamentných 
i mestských voľbách by mohol PhDr. Marián Kvasnička se-
dieť rovno na troch stoličkách. Súčasný poslanec Trenčian-
skeho samosprávneho kraja a poslanec mestského zastupiteľ-
stva v Trenčíne má na kandidátke KDH číslo šestnásť. 

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magda 
Košútová a bývalá poslankyňa zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja kandiduje za stranu Smer pod číslom 22. 

Do parlamentných volieb určila Sloboda a Solidarita 
z Trenčína dve kandidátky Zuzanu Aštaryovú s číslom 21 
a Mgr. Renátu Kaščákovú s číslom 33.  
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Lídrom kandidátky Komunistickej strany Slovenska je 
Trenčan PhDr. Jozef Hrdlička, bývalý poslanec Národnej ra-
dy Slovenskej republiky a predseda Komunistickej strany Slo-
venska. 

Politológ Miroslav Kusý hovorí, ţe politici uţ dávno ne-
chcú byť poslancami kvôli presvedčeniu, lebo „je to vysoko 
atraktívny dţob, poskytujúci veľa peňazí za málo námahy. 
Presvedčenie uţ dávno ustúpilo do pozadia, ide skôr o výnim-
ky. Kto chce uspieť, musí slúţiť vedeniu svojej strany, drţať 
hubu a krok.“ 

www.sme.sk 19.4.2010  
pomocná evidencia 235/1/2010 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja rokova-

lo dňa 28. apríla 2010 na svojom riadnom 3. zasadnutí. 
V rámci  rokovania v programe o prevodoch majetku  regio-
nálni poslanci zverili do správy nový majetok :  
1. rekonštruované a modernizované priestory do správy Centra 

sociálnych sluţieb Lipovec v Hornom Srní,  
2. a nové röntgenové zariadenia do správy Nemocnice 

s poliklinikou v Povaţskej Bystrici. 
Poslanci rozhodli o upustení od vymáhania pohľadávok v 

celkovej sume 46.152,23 euro. Išlo o účtovne nevymoţiteľné 
pohľadávky predovšetkým u školských zariadení z obdobia 
rokov 1991 aţ 2006. Väčšinu z týchto záväzkov  kraj prevzal 
v rámci delimitačných protokolov, spolu so strednými školami 
od 1. júla 2002. 

Krajské zastupiteľstvo ďalej schválilo : 
- viacero dodatkov k organizačnému poriadku stredných škôl 

a jeden dodatok k zriaďovateľskej listine Školského interná-
tu v Trenčíne, 

- 5 % spolufinancovanie dvoch europrojektov v rámci Regio-
nálneho operačného programu. Išlo o  rekonštrukciu 
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a zateplenie Centra sociálnych sluţieb v Nitrianskom Pra-
vne a projekt Turisticko-informačného portálu Trenčianske-
ho samosprávneho kraja. 
Krajské zastupiteľstvo vzalo na vedomie informačné správy 

: 
- rozvojovom programe verejných prác na roky 2011/2013,  
- o účasti Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľtrhoch 

cestovného ruchu v 1. štvrťroku 2010,  
- o spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja s partner-

skými regiónmi v zahraničí v minulom roku, 
- o hospodárení Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho 

kraja za rok 2009,  
- a správu o troch zdravotníckych zariadeniach v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
       Na záver rokovania regionálny parlament schválil : 
- delegovanie štvoríc nových zástupcov Trenčianskeho samo-

správneho kraja do 52 rád škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, 

- zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do výborov 
pre otázky zamestnanosti v Novom Meste nad Váhom, 
v Partizánskom, v Povaţskej Bystrici, Prievidzi a v Tren-
číne. 
www.tsk.sk 28.04.2010 
Pomocná evidencia 259/1/2010 
 
V polovici riadneho rokovania Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 29. apríla 2010 sa počas krátkej prestávky nie-
kde zabudli koaliční poslanci. Opozícia to vyuţila a postarala 
sa o predčasný koniec rokovania. Dovtedy poslanci preroko-
vali necelú polovicu riadneho programu. Keď prišiel na rad 
bod číslo šesť, predsedajúci viceprimátor Tomáš Vaňo preru-
šil rokovanie na desať minút. Po prestávke sa však do rokova-
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cej sále nevrátili viacerí poslanci, prevaţne z koalície, ktorú 
tvoria poslanci za Sociálno-demokratickej a kresťanskej únie – 
Demokratická Strana, Ľudovej strany – Hnutia za demokratic-
ké Slovensko a Kresťansko-demokratického hnutia. Vďaka 
oneskorencom ostalo v zasadačke 13 prihlásených poslancov z 
25 členného zastupiteľstva. Nezávislý poslanec Ing. Róbert 
Lifka sa rozhodol svoju kartičku vytiahnuť, tým uţ nebola za-
hlásená nadpolovičná väčšina a zastupiteľstvo nebolo schopné 
uznášania sa. Preto predsedajúci v súlade s legislatívou ukon-
čil predmetné zasadnutie mestského zastupiteľstva a vyhlásil 
zvolanie nového zasadnutia na prerokovanie zostávajúceho 
programu na 16,00 h dňa 6. mája 2010 

Poslancom tak zostali prerokovať v náhradnom termíne dve 
všeobecne záväzné nariadenia a informatívna správa o ziste-
niach nedostatkov Národným kontrolným úradom Slovenskej 
republiky a  správou o činnosti Útvaru školstva Mestského 
úradu v Trenčíne a návrhom vstupu mesta Trenčín do Európ-
skej siete miest mieru. 

www.sme.sk 29.04.2010 
pomocná evidencia 263/1/2010 
 

 

       Pri príleţitosti šiesteho výročia vstupu Slovenska do Európ-
skej únie pripravilo mesto Trenčín dňa 1. mája 2010 pestrý 

program. V rámci podu-
jatia „Otvorená Európa  - 
Otvorené mesto“ pre 
Trenčanov a návštevní-
kov v historickom centre 
mesta sa uskutočnilo 
mnoţstvo zaujímavých 
vystúpení a sprievod-
ných akcií. 
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Všetko to začalo ešte dňa 30. apríla 2010, keď na Mierovom 
námestí bol poobede postavený uţ tradičný máj vyzdobený 
stuţkami, ktoré naň uviazali deti z folklórneho súboru Radosť. 
Neskôr sa deti predstavili aj dvojhodinovom vystúpení si svo-
jím programom. 

Na prvého mája 
oslavy na Mierovom 
námestí otvoril o 10. 
hodine koncert mla-
dých umelcov Mest-
ského dychového or-
chestra Trenčín za 
Základnej umeleckej 
školy Karola Pádivé-
ho v Trenčíne, ktorý 
po hodine vystriedalo Divadlo Neline z Budmeríc s diva-
delným predstavením „Postrach Samko“. Po obede sa na pó-
diu amfiteátra postupne predstavili s hodinovými vystúpenia-
mi ľudová hudba Borovienka, folklórny súbor Kubran, brati-
slavská country rocková skupina Santa Fé, tanečné skupiny 
Aura a Goonies. Ako posledný vystúpil finalista Eurovision 
song contest 2010 Maroš Bango. Na Mierovom námestí po-
čas celého programu okrem jarmoku ľudovo-umeleckých vý-

robkov prebiehali aj 
sprievodné akcie pre 
deti, ako výtvarné 
dielne a športové 
súťaţe, ktoré pripra-
vilo Kultúrne cen-
trum Aktivity zo 
sídliska Juh. 

Dobrou náladou 
ţilo aj Štúrove ná-
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mestie, o ktorú sa postarali dychové hudby ešte pred prvým 
májom Textilanka, Skalanka, Vlčovanka a Bodovanka. Vy-
vrcholilo prvomájovou veselicou pri fontáne vodníka Valentí-
na, keď do tanca hrala dychová hudba Drietomanka. Na zá-
ver treba dodať, ţe prvému mája ţičilo v Trenčíne krásne teplé 
počasie 

vlastné poznámky 

 
Mestskú veţu otvo-

rili pre verejnosť dňa 
1. mája 2010 v rámci 
tradičného mestského 
prvomájového po-
dujatia „Otvorená 
Európa – Otvorené 
mesto“ z bezplatným 
vstupom pre všetkých 
návštevníkov. V tejto 
súvislosti informovala riaditeľka Kultúrno-informačného cen-
tra Trenčín Mgr. Renáta Kaščáková, ţe aj v tomto roku sa 
plánujú priestory veţe oţiviť výstavami, alebo inými poduja-
tiami. Priestor ponúkneme amatérskym, alebo začínajúcim 
umelcom, osvedčenej spolupráci s umeleckými školami a po-
dobne. Prvou v sérii výstav bude výstava obrazov amatérskeho 
výtvarníka z Trenčína Gabriela Petráša, ktorej vernisáţ je 
naplánovaná na deň 14. mája 2010. Zároveň dodala, ţe vďaka 
spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčí-
ne bude prevádzka veţe tento rok po prvýkrát zisková, pretoţe 
všetky náklady pre päť pracovníkov s nárokom na príspevok 
na aktivačnú činnosť budú hradené z Európskeho sociálneho 
fondu z programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Len 
pre zaujímavosť mestskú veţu v Trenčíne v minulom roku 
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2009 navštívilo okolo 5.000 návštevníkov a výnos zo vstupné-
ho a predaja suvenírov bol asi 3.600 eúr. 

www.sme.sk 28.04.2010 
pomocná evidencia 259/1/2010 
 
Pri večernom poţiari plechovej garáţe v Trenčíne dňa                

1. mája 2010 prišla o ţivot jedna osoba, ďalšia utrpela zrane-
nie. Ako informoval veliteľ zásahu Pavol Rapant z Hasičské-
ho a záchranného zboru v Trenčíne, poţiar vznikol krátko pred 

21. hodinou neďaleko 
supermarketu Billa len 
päť metrov od ţeleznič-
nej trate. 

Poţiar hasilo osem ha-
sičov pomocou dvoch 
hasičských automobilov. 
Zranenej osoby sa ujali 
zdravotní záchranári a od 
nej sa dozvedeli, ţe v 

zhorenej plechovej garáţi bola ešte ďalšia osoba. Boli to prav-
depodobne bezdomovci. Polícia šetrením zistila, ţe poţiar bol 
zaloţený úmyseľne. 

Trenčianske noviny 03.04.2010 
pomocná evidencia 266/2/2010 
 
Trenčiansky samosprávny kraj sa uţ po päťkrát predstavil 

širokej bruselskej a európskej verejnosti na podujatí Deň 
otvorených dverí v inštitúciách Európskej únie, ktoré sa ko-
nalo dňa 8. mája 2010. Pri príleţitosti osláv Dňa Európy otvá-
rajú európske inštitúcie svoje dvere s cieľom informovať ve-
rejnosť o svojej činnosti neformálnym spôsobom. Tento rok sa 
prišlo do európskych inštitúcií pozrieť viac ako 5 000 náv-
števníkov. Zastúpenia európskych regiónov v Bruseli sú od 
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začiatku súčasťou tejto akcie. Stánok Trenčianskeho samo-
správneho kraja sa nachádzal vo Výbore regiónov spolu s viac 
ako 50 európskymi regiónmi. Trenčiansky samosprávny kraj 
tento rok predstavil unikátne diela študentov Zdruţenej stred-
nej školy sklárskej v Lednických Rovniach. Vystavené expo-
náty obdivovali mladí i starší a záujemcovia si mali moţnosť 
odniesť z trenčianskeho stánku o. i. propagačné materiály aj 
farebné publikácie Zdruţenej strednej školy sklárskej v Led-
nických Rovniach.  

Interaktívna prezentácia nášho kraja bola zaloţená na sú-
ťaţných otázkach pre návštevníkov. Otázky súviseli s histo-
rickými a kultúrnymi pamiatkami v kraji – Čachtický  hrad a 
Alţbeta Báthory, hlavné mesto nášho kraja Bratislava, Bojnic-
ký zámok. Tí, ktorí správne odpovedali na všetky otázky, si z 
trenčianskej expozície odniesli zaujímavé darčeky ako tričká s 
erbom obce Kanianka, perá Trenčianskeho samosprávneho, 
pexeso z mesta Prievidza, faksimilie kraja.  

Medzi návštevníkmi trenčianskeho stánku boli turisti z eu-
rópskych i mimoeurópskych krajín – Japonsko, Čína, Alţír-
sko, Portugalsko, Španielsko, Rumunsko, Poľsko, Litva, Ho-
landsko, Francúzsko, Taliansko, Slovinsko, Belgicko. Prezen-
táciu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Bruseli organi-
začne zabezpečilo Zastúpenie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja v Bruseli s pomocou dobrovoľníkov - rodákov z Tren-
čianskeho kraja.  

vlastné poznámky  
pomocná evidencia  305/1/2010  
 
Z portugalského mesta Evora prišla do Trenčína ponuka 

realizovať myšlienku spojiť do Asociácie miest mieru, v kto-
rých boli podpísané významné mierové zmluvy. Taká zmluva 
bola podpísaná pred  675 rokmi aj na Trenčianskom hrade dňa 
24. augusta 1335. Trenčín by sa tak mal stať vyslancom eu-
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rópskej siete miest mieru. V spomínanom čase sa na Trenčian-
skom hrade stretli český kráľ Ján Luxemburský, uhorský kráľ 
Karol Róbert z Anjou a poľský kráľ Kazimír. Stanovili si hra-
nice svojich území a vzdali sa územných nárokov. Mierová 
zmluva mala aj hospodársky význam, keď sa jednotlivé kraji-
ny stali najvyspelejšími v Európe. O vstupe mesta Trenčín do 
asociácie bolo stanovené, ţe mestskí poslanci o tomto kroku 
rozhodnú na mestskom zastupiteľstve dňa 5. mája 2010. Z 
ostatných zakladajúcich členov asociácie treba spomenúť mes-
tá Wegeningen v Holandsku, Wermsdorf v Nemecku, Geor-
ama v Grécku, Badajoz v Španielsku, Bulharská Sofia, Uusi-
kaupunki vo Fínsku a Zadar v Chorvátsku. Cieľmi asociácie 
bude rozširovať vzájomnú spoluprácu či propagovať mierové 
iniciatívy vo svete. 

www.sme.sk 26.04.2010 
pomocná evidencia 251/1/2010  
 
Riaditeľka mestskej neziskovej organizácie Kultúrno-

informačné centrum v Trenčíne Mgr. Renáta Kaščáková si 
ako kandidátka na poslankyňu Národnej rady robila predvo-
lebnú kampaň aj cez sluţobný e-mail. Prišli na to niektorí re-
daktori regionálnych médií. Ona vo svojom stanovisku pove-
dala, ţe sluţobný e-mail pouţíva aj na súkromné účely a sprá-
vu posielala vo svojom voľnom čase. „Myslím, ţe je to 
v poriadku.“  

Zuzana Wienk z Aliancie Fair-play si myslí, ţe ide o zne-
uţitie postavenia a funkcie, teda nielen e-mailu a technického 
zabezpečenia, ale aj okruhu osôb, ktoré komunikujú s daným 
človekom v pracovných otázkach. U nás sa takéto prešľapy, 
bohuţiaľ, tolerujú a dokonca sa bagatelizujú. Za absurdnú po-
vaţuje Wienk tieţ argumentáciu Mgr. Renáty Kaščákovej, ţe 
kampaň pomocou sluţobnej elektronickej pošty si robila vo 
svojom voľnom čase. Ako verejný funkcionár má prístup k 
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mailom ľudí, s ktorými komunikuje v pracovnej oblasti a kto-
rých by ako obyčajná kandidátka nemohla osloviť.  

Predseda Správnej rady Kultúrno-informačného centra 
PhDr. Marián Kvasnička sa vyjadril, ţe pouţívanie sluţob-
ného e-mailu na súkromné účely, ale i opačne, nie je ţiadnym 
problémom.  Zdôraznil, ţe problémom je, ak správy posielané 
zo sluţobného e-mailu majú politický charakter. Ako dodal, 
prípadom sa bude zaoberať Správna rada Kultúrno-
informačného centra, no v konaní Mgr. Renáty Kaščákovej 
nevidí dôvod na radikálne personálne opatrenia. 

www.sme.sk 05.05.2010 
pomocná evidencia 273/1/2010 
 
Dňa 7. mája 2010 Europe Direct Trenčín pri Trenčianskom 

samosprávnom kraji organizoval ku Dňu Európy verejné 
podujatie spojené s bezplatným rozdávaním ţltých ruţičiek 
ako malých symbolov 60. výročia zaloţenia Európskej únie, 
ktorá bola zaloţená dňa 9. mája 1950. V tento deň v trinástich 
mestách na Slovensku, v ktorých má Informačná sieť Europe 
Direct zastúpenie – Bratislava, Senica, Trenčín, Nitra, Komár-
no, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Roţňava, Poprad, Ko-
šice, Prešov a Trebišov. Europe Direct Trenčín pri tejto príle-
ţitosti rozdávali informátori oblečení v ţltých tričkách ruţe 
pred Mestským úradom v Trenčíne na Mierovom námestí. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 272/1/2010  
 
Pri príleţitosti osláv 20. výročia vzniku Klubu vojenských 

veteránov v Trenčíne sa uskutočnilo v Posádkovom klube 
v Trenčíne dňa 13. mája 2010 slávnostné zhromaţdenie, na 
ktoré prijalo pozvanie viac ako jednostopäťdesiat vojenských 
dôchodcov. 
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Rokovanie otvoril člen výboru plukovník v.v. Forgáč 
a pripomenul úmrtie svojho člena Ing. Pavla Rácza, ktorému 

účastníci vzdali úctu 
minútou ticha. V ďa-
šej časti rokovania 
predstavil vzácnych 
hostí osláv – veliteľa 
síl, výcviku a podpory 
Slovenskej republiky 
generálmajora Ing. 
Miroslava Kováča, 
riaditeľa vojenskej 

územnej správy Ing. Petra Palku, prezidenta Zväzu vojakov 
Armády Slovenskej republiky plukovníka generálneho štábu 
vo v.v. Michala Bohunického, vedúceho Posádkového klubu 
Trenčín Stanislava Martináka, poslankyňu Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne Janku Fabovú a ďalších hostí. 

O vzniku klubu vojenských veteránov informoval čestný 
predseda klubu generál Rudolf Tvaroţka.  

Po oficiálnych príhovoroch prevzali niektorí členovia Klubu 
vojenských veteránov ocenenia z rúk Ing. Miroslava Kováča. 

vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín sa vďaka americkému astronautovi Jameso-

vi Duttonovi  dostalo do povedomia ľudí ďaleko za hranicami 
Slovenska. Unikátne zábery Duttona, ktorý sa v beztiaţovom 
stave vznáša v raketopláne Discovery oblečený v tričku 
s výrazným nápisom Trenčín a obrazom Trenčianskeho hradu, 
obleteli v uplynulých dňoch celý svet. Silueta Trenčianskeho 
hradu na tričku pilota raketoplánu sa do kozmu nedostala ná-
hodou. Pozadie celého príbehu treba hľadať v Kresťanskom 
zbore v Trenčíne, ktorý v spolupráci s Kultúrnym centrom Ak-
tivity pravidelne organizuje pre deti tábory „Angličtina hrou“ 

ocenenie generála v.v. Jana Strculu 
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a James je ich veľkým fanúšikom. Všetko to vysvetlil Jozef 
Abrman z cirkevného zboru, ţe tento americký vedec a astro-
naut chcel poďakovať nám, ktorí tvoríme tieto tábory pre deti, 
ţe na počesť nášho projektu vzal do vesmíru nejaké predmety 
súvisiace s mestom Trenčín. Samotný motív hradu na „ves-
mírnom“ tričku bol z dielne trenčianskeho maliara Jána Vit-
ka. Nadšenie nad nevídaným počinom amerického astronauta 
netajil ani trenčiansky primátor Ing. Branislav Celler, keď 
povedal, ţe Trenčín teraz nemá len hokejové hviezdy v NHL, 
ale aj náš hrad vo vesmíre medzi hviezdami. 

www.trencin.sk 02.05.2010 
 

Spoločný stavebný úrad v Trenčíne vydal viacero rozhodnu-
tí, ktoré napadla prokuratúra. Primátor Ing. Branislav Celler 
preto inicioval odvolanie prednostky tohto úradu Ing. Márie 
Pavlíkovej. Rada starostov Spoločného stavebného úradu v 
Trenčíne  preto dňa 12. mája 2010 odvolala jeho prednostku 
Ing. Máriu Pavlíkovú. Ing. Mária Pavlíková odchádza po tom, 
čo stavebný úrad vydal viacero rozhodnutí alebo povolení na 
rôzne stavby, ktoré boli v rozpore so zákonom alebo s územ-
ným plánom mesta Trenčín. Pochybenia úradu potvrdila pro-
kuratúra a uznala ho aj samospráva. Na Rade starostov za 
účasti starostov Skalky nad Váhom, Trenčianskych Mitíc a 
Ivanoviec primátor Ing. Branislav Celler starostov informoval 
o situácii na stavebnom úrade a zároveň im oznámil svoje roz-
hodnutie odvolať prednostku Spoločného stavebného úradu v 
Trenčíne Ing. Máriu Pavlíkovú, ktorí tento návrh schválili.  

Vedením Spoločného stavebného úradu v Trenčíne bola do-
časne poverená Ing. Miroslava Gajdošíková, ktorá na úrade 
doteraz pracovala ako stavebná referentka.  

Najnovšie pochybenie stavebného úradu sa týka vydania 
kolaudačného rozhodnutia na bytový komplex Paradiso Plaza 
na Olbrachtovej ulici v Trenčíne. Prokurátor podal protest na 



71 
 

to, ţe stavebný úrad vydal stavebné povolenie na výstavbu ho-
tela, no kolaudačné rozhodnutie uţ vydal na stavbu obytného 
domu, na ktorý sa stavba počas prác zmenila. V tejto veci Spo-
ločný stavebný úrad  v Trenčíne vyhovie protestu prokurátora 
a kolaudačné rozhodnutie na stavbu Bytový dom Paradiso 
Plaza zruší a zároveň urobí potrebné úkony k vybaveniu odvo-
lania podaného proti rozhodnutiu o zmene stavby pred dokon-
čením. Ku kolaudácii stavby je moţné následne pristúpiť po 
správoplatnení rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením. 

Okrem Paradiso Plaza bolo nezákonne vydané : 
- územné rozhodnutie na výstavbu bytov na Veľkomoravskej 

ulici,  
- stavebné povolenie na výstavbu bytov v areáli bývalej Oze-

ty,  
- v rozpore so súčasným a stále platným územným plánom je 

aj bytový komplex Idea Grande s takmer 700 bytmi, kde 
však má prevládať administratíva.  
Poslanci mestského zastupiteľstva v tomto volebnom obdo-

bí uţ raz menili územný plán, aby dodatočne zlegalizovali vý-
stavbu sto bytov na nábreţí Váhu v lokalite bývalého bitúnku. 
Plán to vtedy nedovoľoval, stavebník aj tak povolenie zís-
kal. Okrem týchto väčších káuz smerujú na činnosť stavebné-
ho úradu ďalšie sťaţnosti, najmä na nedodrţané termíny a na 
problémy komunikáciou medzi stavebným úradom a mest-
ským úradom. 

Spoločný stavebný úrad v Trenčíne bol zriadený na činnosť 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného ko-
nania po zrušení okresných úradov. Túto činnosť v Trenčí-
ne vykonáva pre 27 obcí. Na svoju obhajobu Ing. Mária Pavlí-
ková tvrdila, ţe stavebný úrad vydal 1.500 rozhodnutí a chyby 
sa našli len pri niekoľkých z nich. „Rešpektujem rozhodnutie 
o odvolaní, ťaţko k tomu niečo teraz dodať. Nemyslím si 
však, ţe by som pochybila tak, ako sa to prezentuje v médiách. 
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Verím, ţe sa niektoré veci ešte doriešia“ Ing. Mária Pavlíková 
zostáva na stavebnom úrade a uvidí, čo bude ďalej. 

www.sme.sk 12.05.2010 
pomocná evidencia 313/1/2010 
 
V dňoch 13. a 14. mája 2010 prijala pozvanie na pracovnú 

návštevu Slovenskej republiky poľská ministerka a splno-
mocnenkyňa vlády pre rovnaké zaobchádzanie Elźbieta Ra-
dziszewska, sprevádzaná riaditeľkou kancelárie splnomoc-
nenkyne vlády pre rovnaké zaobchádzanie Barbarou Szym-
borskou. Pri tejto príleţitosti ich dňa 14. mája 2010 prijal 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH za prítomnosti vedúcej oddelenia sociálnej 
pomoci Mgr. Eleny Behrovej, ktorá  sa za Trenčiansky samo-
správny kraj zúčastňuje  rokovaní Rady vlády Slovenskej re-
publiky pre rodovú rovnosť. Právo na rovnosť ţien a muţov je 
jedným zo základných 
právnych postulátov, 
jedným z kľúčových 
subjektívnych práv 
a teda aj základnou 
hodnotou demokracie. 
Dosiahnutie tohto prá-
va musí byť nielen 
formálne právne za-
kotvené, ale aj efektív-
ne uplatňované vo 
všetkých oblastiach ţivota spoločnosti.  

Rovnosť  ţien a muţov však stále nie je kaţdodennou reali-
tou. Počas pracovnej návštevy na Slovensku na túto známu 
skutočnosť poukázala Elźbieta Radziszewska. Na pôde Tren-
čianskeho samosprávneho kraja boli témami rokovania vzá-
jomné skúsenosti v tejto citlivej oblasti, legislatívna úprava 
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Slovenskej republiky, ochrany proti domácemu násiliu, aktu-
álne úlohy, resp. plánované zmeny legislatívy v tejto oblasti 
a stratégia vývoja rodovej rovnosti v podmienkach oboch kra-
jín. Pani ministerka navštívila aj Slovenské krízové centrum 
Dotyk v Beckove, poskytujúce sociálne sluţby osobám, na 
ktorých je páchané násilie, ktoré boli obeťami obchodovania 
s ľuďmi, osamelým tehotným ţenám či rodičom s deťmi, tým 
ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie. Filozofia tohto zariade-
nia je postavená práve na zodpovednosti silnejších za slabších, 
na uplatňovaní proti diskriminačných postojov, na rešpektova-
ní a dodrţiavaní ľudských práv. Trenčiansky samosprávny 
kraj v tomto roku finančne podporí nielen toto občianske 
zdruţenie, ale aj neštátnu organizáciu Orchidea v Bošanoch, 
ktorá slúţi ako zariadenie núdzového bývania a krízové stredi-
sko v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele s celkovou kapacitou 57 
miest. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 329/1/2010  

 
Trenčiansky samosprávny kraj podpísal počas svojej histó-

rie dohodu o spolupráci so šiestimi partnerskými regiónmi. 
Významné miesto nesporne  patrí spolupráci medzi Trenčian-

skym samosprávnym 
krajom a Zlínskym kra-
jom,  dohoda ktorá bola  
podpísaná v roku 2003 a 
obnovená na jeseň 2005. 
Medzi hlavné oblasti 
spolupráce patrí cezhra-
ničná spolupráca, inves-
tičná príprava a realizá-
cia spoločného cestného 
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pripojenia medzi krajinami (vybudovanie rýchlostných ciest 
R2 a R6), kultúra, cestovný ruch. V tomto duchu sa nieslo dňa 
18. mája 2010 prijatie veľvyslanca Českej republiky na Slo-
vensku Jeho excelencie PhDr. Jakuba Karfíka predsedom 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláč-
kom, MPH., ktorého cieľom bolo rokovanie o ďalšej forme 
spolupráce Trenčianskeho samosprávneho kraja s partnermi 
v Českej republike. 

V tejto súvislosti veľvyslanec Českej republiky Jeho exce-
lencia PhDr. Jakub Karfík povedal, ţe „postupne  navštevujem 
jednotlivé regióny Slovenska.“ „Niet pochýb o tom, ţe Tren-
čiansky kraj je veľmi blízky Českej republike. Medzi nami 
existuje dlhodobá, historicky zakotvená súdrţnosť medzi 
ľuďmi na oboch stranách hraníc. Hovorili sme spolu najmä 
o cezhraničnej spolupráci, dopravnom prepojení, moţnostiach 
spolupráce medzi malými a strednými podnikateľmi. Dotkli 
sme sa oblasti turistického ruchu i turistickej infraštruktúry, 
ktorá tu má nepochybne veľký potenciál. Máme spoločné ciele 
a som presvedčený, ţe našu spoluprácu posunieme ďalej.“ 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH na záver návštevy konštatoval, ţe „s pánom 
veľvyslancom sme sa zhodli na spoločných postupoch pri do-
budovaní cestnej infraštruktúry na oboch stranách hraníc. In-
formoval som ho o našich projektoch v oblasti prihraničnej 
spolupráce, keďţe v tomto období sme jej koordinátorom. V 
nich sa aj prostredníctvom eurofondov snaţíme vytvoriť ďal-
šie prepojenie. Diskutovali sme tieţ o prepojení českého 
a slovenského diaľničného systému.  Spolupráca medzi našimi 
krajinami, konkrétne aj medzi našimi susedskými regiónmi 
bola tradične veľmi dobrá a verím ţe sa bude len upevňovať.“ 

Na záver treba priblíţiť osobu veľvyslanca Jeho excelencia 
PhDr. Jakuba Karfíka, ktorý pracoval ako veľvyslanec Českej 
republiky v Egyptskej arabskej republike, Sudáne a Pakistane. 
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Je bývalým riaditeľom zbierky Orientálneho umenia Národnej 
galérie v Prahe. Veľvyslancom Českej republiky v Slovenskej 
republike je od októbra 2009. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 330/1/2010  
 
Pripomenúť ţivotné jubileum blízkemu človeku 90 rokov 

ţivota sa nestáva kaţdý deň. Ale predsa sa stáva. Dom opatro-
vateľskej sluţby 
v Trenčíne vystrojil 
21. mája 2010 veľko-
lepú oslavu pre svoju 
klientku pani Gizelu 
Uhlíkovú, na kto-
rú pozval prvého ob-
čana mesta primátora 
Ing. Branislava Cel-
lera.  

Pri vstupe do miestnosti prvá otázka primátora bola, ţe kde 
je oslávenec. To uţ pred ním stála dáma, stískajúca jeho ruku, 
ktorá ho vítala, ale na pohľad ho nepresvedčila, ţe ona je tou 
jubilantkou. No, ale potom sa všetko vysvetlilo. Primátor ve-
noval oslávenkyni kyticu ruţí, čajovú súpravu a prívesok. Po 
oficialitách pri koláčiku sa pani Uhlíková rozhovorila 
o svojom rodnom meste, ktoré je najkrajším na svete.  

vlastné poznámky 
 
Hoci má Trenčín len vyše desať rokov starý územný plán, 

podľa vedenia mesta je uţ neaktuálny. Preto samospráva uţ 
vyše dva a pol roka pracuje na novom strategickom dokumen-
te mesta a termín jeho schválenia je neznámy. Mestskí poslan-
ci dňa 27. mája 2010 mimoriadnym zastupiteľstvom schválili 
súborné stanovisko a ukončili jednoročné prerokovanie kon-
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ceptu, teda prednávrhu strategického dokumentu samosprávy, 
ktorý určuje podmienky výstavby na roky dopredu. Hoci 
Trenčín, na rozdiel napríklad od Ţiliny, má uţ postkomunis-
tický územný plán z konca 90. rokov, podľa samosprávy je 
neaktuálny. Primátor Ing. Branislav Celler zdôraznil, ţe sa v 
ňom zohľadnilo demografické vytriezvenie a mesto výhľado-
vo ráta s 65-tisíc obyvateľov. Preto plán neráta s tak masív-
nym záberom pôdy na výstavbu domov. Po koncepte príde na 
rad návrh územného plánu, ktorý pôjde do ďalšieho kola pri-
pomienkovania. V ideálnom prípade sa konečný návrh plánu 
môţe dostať na stôl mestským poslancom na jeseň. Je však 
moţné, ţe sa tak stane aţ po novembrových komunálnych 
voľbách. 

Ku konceptu prišli stovky pripomienok od obyvateľov kraj-
ského mesta aj od rôznych zdruţení. Mesto väčšinu z nich ak-
ceptovalo, aj keď občianski aktivisti namietajú, ţe akceptova-
nie niektorých pripomienok je sporné. Hlavná architektka 
mesta Ing. arch. Adriana Mlynčeková uviedla, ţe prišlo 66 
stanovísk od dotknutých štátnych orgánov. Tie sú pre samo-
správu záväzné a mesto sa s nimi muselo dohodnúť. Napriek 
tomu sa sporí ešte s troma inštitúciami. 

Krajský úrad ţivotného prostredia v Trenčíne a Krajský 
pamiatkový úrad majú námietky voči moţnosti zastavania bu-
dúceho nábreţia, ktoré  sa vytvorí preloţením ţelezničnej trate 
v rámci jej modernizácie. Ide o osemhektárový pozemok me-
dzi Váhom a centrom mesta.  

Krajský pozemkový úrad v Trenčíne má pripomienky k vy-
ňatiu ornej pôdy na pozemkoch, ktoré mesto potrebuje pre 
plánovaný juhovýchodný obchvat mesta. V tomto prípade 
mesto neustúpi a prípadne sa odvolá na ministerstvo pôdohos-
podárstva. 

Z vyhodnotenia pripomienok vyplýva, ţe medzi najkonflik-
tnejšie body pripravovaného územného plánu patrí : 
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- funkčné vyuţitie a výškové regulatívy územia nábreţia Vá-
hu v centre mesta,  

- ako aj dopravné riešenie najmä v centre mesta preferujúce 
automobilovú dopravu. 
www.sme.sl 27.05.2010 
pomocná evidencia 354/1/2010 
 
Dňa 1. júna 2010 otvorila v Trenčíne štátna tajomníčka mi-

nisterstva spravodlivosti JUDr. Anna Vitteková Centrum 
právnej pomoci. Na Slovensku je uţ 19 pracovísk Centier 
právnej pomoci. Toto trenčianske sa bude nachádzať v sídle 
Obvodného úradu v Trenčíne na Hviezdoslavovej ulici. „Cen-
trum právnej pomoci asistuje napríklad v prípadoch ochrany 
spotrebiteľa, rozvodoch manţelstva, vyţivovacej povinnosti, 
určovaní otcovstva, pracovných sporoch, neplatnosti skonče-
nia pracovnoprávneho sporu, azylových veciach a iných spo-
roch,” uviedol hovorca rezortu spravodlivosti Michal Jurči. 
Ministerstvo spravodlivosti plánuje v budúcnosti otvoriť ešte 
ďalšie pracoviská. Pri ich zriaďovaní spolupracujú so štátnou 
správou a samosprávou, ktoré im ponúka priestory za symbo-
lické nájomné.  

www.sme.sk 31.05.2010  
pomocná evidencia 356/1/2010  
 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím roz-

hodnutím č. 36/2010 Z. z. zo dňa 1. februára 2010 vyhlásil 
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Deň volieb ur-
čil na sobotu 12. júna 2010. Voľby sa vykonajú v súlade so 
zákonom č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slo-
venskej republiky v znení neskorších predpisov.  

V tento deň v meste Trenčín jednotlivé politické strany do-
siahli tieto platné hlasy : 
- Európska demokratická strana – 48 hlasov/0,16 % 
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- Únia – Strana pre Slovensko – 216 hlasov/0,73 % 
- Strana rómskej koalície – 5 hlasov/0,01 % 
- Paliho Kapurková – veselá politická strana – 185 hla-

sov/0,63 % 
- Slobode a Solidarita – 5.013 hlasov/17,1 % 
- Strana demokratickej ľavice – 716 hlasov/2,45 % 
- Strana maďarskej koalície – 3 hlasy/0,01 % 
- ĽS – Hnutie za demokratické Slovensko – 1.769 hla-

sov/6,05 % 
- Komunistická strana Slovenska – 313 hlasov/1,07 % 
- Slovenská národná strana – 1.373 hlasov/4,69 % 
- Nová demokracia – 144 hlasov/0,49 % 
- Zdruţenie robotníkov Slovenska – 41 hlasov/0,14 % 
- Kresťanské demokratické hnutie – 2.598 hlasov/8,89 % 
- Ľudová strana Naše Slovensko – 212 hlasov/0,72 % 
- Slovenská demokratická kresťanská únia – Demokratická 

strana – 5875 hlasov/20,11 % 
- Aliancia za Európu národov – 8 hlasov/0,02 %  
- Smer – sociálna demokracia –  9.745 hlasov/33,35 % 
- Most – Híd – 949 hlasov/3,24 % 

Vlastné poznámky 
 
Na ţelezničnej trati v úseku Trenčín - Zlatovce sa v stredu 

ráno krátko pred pol piatou 16. júna 2010 vykoľajil nákladný 
vlak. Vagón blokoval obe koľaje. Doprava bola úplne zasta-
vená. Hovorca Oblastnej správy Ţelezničnej polície v Ţiline 
František Gaţo sa k vykoľajenie vyjadril, ţe sa tak stalo za-
tiaľ z neznámych príčin ráno o 04,20 h keď došlo k vykoľaje-
niu posledného vagóna nákladného vlaku, naloţeného uhlím. 
Vagón zostal kríţom cez obe jazdné koľaje. „Vlaková doprava 
zostala zastavená v oboch smeroch a čakalo sa na ţeriav, ktorý 
ba mal vagón z trate odstrániť. Dychová skúška rušňovodiča 
bola negatívna, pri nehode sa nikto nezranil,“ doplnil Gaţo. 
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Na hlavnom ţe-
lezničnom ťahu 
medzi Bratislavou 
a Košicami vzniklo 
aţ dvojhodinové 
meškanie. Podľa in-
formácií riaditeľa 
odboru komuniká-
cie Ţelezničnej spo-
ločnosti Slovenskej 

republiky Miloša Čikovského, cestujúcich na trase Bratislava 
- Ţilina a opačne medzi stanicami Melčice, Zlatovce a Trenčín 
preváţali autobusy. Príčiny nehody začali vyšetrovať inšpek-
tori bezpečnosti ţelezničnej dopravy Ţelezničnej spoločnosti 
Slovenskej republiky – Cargo  a vyšetrovatelia zo Ţelezníc 
Slovenskej republiky a Ţelezničnej polície. Podľa informácií 
Moniky Schmidtovej zo Ţelezničnej spoločnosti Cargo Slova-
kia, vozeň patrí poľskému dopravcovi PKP Cargo a preváţal 
uhlie. Od 13:00 h bola na ţeleznici v Trenčíne - Zlatovciach 
prejazdná jedna koľaj.  

www.sme.sk 16.06.2010 
pomocná evidencia 417/1/2010 
 
Z pádu stanu na trenčianskom festivale Pohoda v roku 

2009 polícia obvinila 15. júna 2010 jeho nemeckého majiteľa. 
Aký bude ďalší postup voči majiteľovi Jakobovi B., prokura-
túra nespresnila. Ako uviedol hovorca trenčianskej krajskej 
prokuratúry Marián Sipavý, obvinenie polícia vzniesla na zá-
klade svedeckých výpovedí a najmä záverov znaleckého po-
sudku Ústavu súdneho inţinierstva v Ţiline. K ďalšiemu po-
stupu sa teraz odmietol vyjadriť. Nemec bol obvinený zo vše-
obecného ohrozenia s trestnou sadzbou štyri aţ desať rokov. 
Veľkokapacitný stan, pod ktorým v čase pádu boli stovky ľu-
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dí, padol počas búrky v druhý deň festivalu. Vyţiadal si dve 
obete. “Od všetkých dodávateľov počas festivalu sme mali ob-
jednanú postavenú stavbu, za ktorú si staviteľ aj zodpovedá. 
Po výsledkoch vyšetrovania ťaţko hovoriť o spokojnosti, od 
začiatku sme chceli, aby sa príčiny pádu vyšetrili.  

Preto sme aj poţiadali o zadrţanie stanu,” povedal hovorca 
Pohody Mário Gešvantner. Uţ o tri týţdne sa koná ďalší, štr-
násty ročník Pohody, Napriek tomu, ţe osud najväčšieho slo-
venského hudobného festivalu bol dlho nejasný. Gešvatner 
povedal, ţe 100 % bezpečnosť sa nedá nikdy zaručiť. Na stav-
be tohtoročného stanu sa usporiadatelia dohodli s najrenomo-
vanejšou firmou v Európe, ktorá pochádza z Veľkej Británie. 
Pre všetky prípady na letisku zriadi štáb Slovenský hydrome-
teorologický ústav. Organizátori taktieţ posilnili uţ tak nad-
štandardnú zdravotnícku pomoc a pre väčšie pohodlie náv-
števníkov obmedzili kapacitu festivalu na 30-tisíc ľudí. Poho-
da sa koná kaţdoročne v júli na trenčianskom letisku. Tento 
rok sa uskutoční o dva týţdne skôr.  

Pre zopakovanie si treba pripomenúť, ţe vlani sa počas 
druhého dňa festivalu letiskom prehnala búrka sprevádzaná 
silným vetrom. Otvorený stan to nevydrţal a zrútil sa počas 
koncertu na ľudí. Nepreţil to 29-ročný muţ z Piešťan, hospita-
lizovali 40 ľudí, ďalších 56 ošetrili ambulantne. Po troch me-
siacoch zraneniam podľahlo dievča z Omšenia pri Trenčíne. 

Polícia mala pri vyšetrovaní k dispozícii posudok z Ústavu 
súdneho inţinierstva v Ţiline. Znalecký posudok podľa orga-
nizátorov dokazuje, ţe stan nemeckých majiteľov bol zle pos-
tavený a preto spadol. Navyše stan, ktorý Nemci doviezli do 
Trenčína, nesmel byť po bokoch otvorený. Potvrdil tak, ţe vi-
na nepadá na organizátorov, ale na staviteľa stanu. 

www.sme.sk 16. 6. 2010 
pomocná evidencia 424/1/2010 
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Poslanci Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kra-
ja sa v úvode rokovania dňa 30. júna 2010 zaoberali viacerými 
majetkovými prevodmi. Rozhodli  napríklad o prebytočnosti 
a neupotrebiteľnosti  starších sanitiek a iných zdravotníckych 
zariadení v troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zastupiteľstvo Trenčian-
skeho samosprávneho kraja zverilo do správy Správe ciest 
Trenčianskeho samosprávneho kraja zrekonštruované úseky 
ciest 2. a 3. triedy v hodnote 8.188.197 eur,  ako aj 18 kusov 
AVL zariadení na vozidlá  na údrţbu ciest v celkovej  nado-
búdacej hodnote 34.165 eur.  

Poslanci schválili  niekoľko predajov prebytočného majetku 
vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja a rozhodli 
aj o zámene prebytočného nehnuteľného majetku vo vlastníc-
tve Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Strednej od-
bornej školy v Dubnici nad Váhom za majetok vo vlastníctve 
ZVS holding, a.s. bez finančného vyrovnania. 

Zastupiteľstvo schválilo potom bez výhrad Záverečný účet 
Trenčianskeho samosprávneho kraja za rok 2009. 

Poslanci schválili aj Výzvu Vláde Slovenskej republiky na 
urýchlené riešenie váţnej finančnej situácie územnej samo-
správy. 

Regionálny parlament odsúhlasil návrh na vyradenie Škol-
ského internátu Spojenej školy  v Partizánskom zo siete škôl 
a školských zariadení. Pre nedostatočný počet ubytovaných, 
vysokým nákladom a hospodáreniu so stratou tento internát uţ 
31. júla 2009 prerušil prevádzku. V súčasnej dobe neza-
mestnáva ţiadnych zamestnancov a nemá ani schválený roz-
počet na rok 2010.  

Po schválení viacerých dodatkov k organizačným poriad-
kom škôl a sociálnych zariadení, zastupiteľstvo odsúhlasilo aj 
predfinancovanie a 5 % spoluúčasť na financovaní piatich eu-
roprojekov. Dva sú súčasťou technickej pomoci v rámci Re-
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gionálneho operačného programu pre útvar SO/RO, ďalšie tri 
boli z Operačného programu vzdelávanie. Zamerané boli : 
1. na zavedenie metód inovatívneho vyučovania  v Strednej 

odbornej škole v Bánovciach nad Bebravou,  
2. na realizáciu školského vzdelávacieho programu s vyuţitím 

IKT v Spojenej školy v Partizánskom  
3. a zavedenie elarningu v Strednej odbornej škole v Dubnici 

nad Váhom. 
     Poslanci zobrali na vedomie správy : 
- vyhodnotenie zimnej údrţby ciest na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  za zimné obdobie 2009/2010,  
- správu o náhrade preukázanej straty za výkony vo verejnom 

záujme v prímestskej autobusovej doprave  za rok 2009, 
- schválili aj úhradu neuhradenej preukázanej straty za rok 

2009 pre SAD Prievidza, a.s. vo výške 77.189 eur a 545.627 
eur pre SAD Trenčín, a.s. 

- informatívnu správu o výsledkoch kontroly Národného kon-
trolného úradu v Trenčianskom samosprávnom kraji  
a prijatých opatreniach.  
Na záver poslanci schválili dokument o úlohách dvanástich  

komisií Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 
a odsúhlasili termíny ich zasadnutí v druhom polroku 2010.  

vlastné poznámky 
 
Po medializovaných prípadoch chybných rozhodnutiach 

Stavebného úradu v Trenčíne odvolaní Ing. Márie Pavlíkovej 
z funkcie prednostky tohto úradu a dočasnom jej zastupovaní 
Ing. Miroslavou Gajdošíkovou, primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler a vymenoval do funkcie prednostky Staveb-
ného úradu v Trenčíne Ing. Beátu Bredschneiderovú. Stalo 
sa tak najmä po proteste prokurátora, keď na realizáciu luxus-
ného bytového komplexu Paradizo Plaza na Partizánskej ulici 
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bolo vydané stavebné povolenie ako na byty a kolaudačné po-
volenie znelo na hotelový komplex. 

Trenčianske noviny 07.06.2010 
pomocná evidencia 382/2/2010 

 
Poslanecký návrh na rokovaní Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 30. jún 
2010 zaznel v samom 
závere rokovania, ktorý 
predloţil v bode rôzne 
viceprimátor mesta To-
máš Vaňo. Rokovanie, 
ktoré svojím dovtedajším 
priebehom rokovania 
nebolo nijakým mimo-

riadnym sa vo svojom závere zdramatizovalo. Jeho návrh 
podporili jeho stranícki kolegovia,  poslanci opozičnej strany 
Smer a prekvapivo aj partneri koaličnej väčšiny v mestskom 
parlamente, poslanci Kresťansko-demokratického hnutia. Z 21 
prítomných poslancov hlasovalo za predloţený návrh dvanásť 
poslancov, traja poslanci sa zdrţali, štyria poslanci boli proti 
a dvaja poslanci nehlasovali. 

Vlani v decembri 2009 mestské zastupiteľstvo vzalo z 236-
tisícovej dotácie pre súkromnú televíziu sumu 179 tisíc euro. 
Za zostávajúcich 60 tisíc 
eur  si Mesto Trenčín ob-
jednalo reláciu Týţden-
ník. Návrh odobrať pe-
niaze pre televíziu a pre-
sunúť ich do oblasti vzde-
lávania a kultúry vtedy 
predloţil Branislav Zub-
ričanák a odôvodnil ho 
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výpadkom beţných príjmov. O pol roka poslanci rozhodli, ţe 
časť z financií vrátia. 

Konateľ a riaditeľ televízie Ing. Peter Hlucháň pred rokova-
ním júnového zastupiteľstva zaslal poslancom list, v ktorom 
ich upozorňuje, ţe v decembri 2009 hlasovali za niečo, na čo 
nemajú mandát. Upozorňuje ich, ţe ak mesto neuhradí za 
sluţby a vysielanie v dohodnutých termínoch má právo na 
zmluvnú pokutu, ktorá dosiahla k 1. júlu 2010 sumu 18 tisíc 
eur. Zároveň tvrdil, ţe ďalšia zmluvná pokuta hrozí mestu za 
omeškanie platieb za minulý rok vo výške osem tisíc eur. Pred 
súdnym konaním, ako pripomína, uprednostňuje dohodu. 

Právnička mesta 
JUDr. Alena Se-
dláčková v stano-
visku mesta, pred-
loţenom poslan-
com uviedla, ţe 
mesto si tento rok 
objednalo len výro-
bu programu Týţ-
denník za 60 tisíc 

eúr, no spoločnosť nereagovala na viac výziev o zaslanie fak-
túry, a tak nie je moţné splniť záväzok. Mesto zloţilo túto 
sumu do súdnej úschovy. Nárok na zmluvnú pokutu nie je 
právoplatný, pretoţe mesto podalo odpor voči nemu a bude 
vytýčené pojednávanie a prípad platenia zmluvnej pokuty 
z roku 2009 nie je právoplatne uzatvorený. 

Predkladateľ návrhu Tomáš Vaňo potvrdil, ţe jeho záme-
rom bolo urovnať zlé vzťahy medzi mestom a televíziou 
a chcel, aby mesto splnilo záväzky, ktoré mu vyplývajú zo 
zmluvy. „Nešlo o ţiadne navýšenie rozpočtu, len o vrátenie 
sumy 139-tisíc korún, ktorú sa v decembri 2009 presunuli do 
inej rozpočtovej kapitoly.“  



85 
 

Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler povaţuje rozhodnu-
tie poslancov v teraj-
šej zloţitej finančnej 
situácii, v ktorej sa 
ocitli samosprávy na 
Slovensku za krajne 
nezodpovedné. 
„Podať takýchto ná-
vrh a ešte ho aj 
schváliť povaţujem 
za nezodpovedné vo-
či všetkým občanom Trenčína. Som prekvapený, ţe ho naši 
koaliční partneri podporili,“ povedal  primátor Ing. Branislav 
Celler. 

O tom či táto situácia môţe spôsobiť rozpad koalície ne-
chcel špekulovať. „To by sme len zbytočne preceňovali výz-
nam trenčianskej televízie.“ 

Za predloţeným a schváleným návrhom Tomáša Vaňu mô-
ţe byť aj rozhodnutie šéfa Ľudovej strany – Hnutie za demo-
kratické Slovensko Vladimíra Mečiara, ktorý má blízky vzťah 
s riaditeľom televízie a zúčastnil sa pred mesiacom párty pri 
príleţitosti otvorenia nových priestorov Trenčianskej televízie. 
Naviac jeho manţelka je krstnou mamou Trenčianskej televí-
zie.  

Hlasovanie poslancov za Kresťansko-demokratické hnutie 
za predloţený návrh sa povaţuje za prejav solidarity so zvole-
ním sestry riaditeľa Trenčianskej televízie do Národnej rady 
Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 05.05.2010 
pomocná evidencia 469/1/2010 
 
Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler dňa 7. júla 2010 

zastavil platnosť rozhodnutia mestských poslancov vrátiť 
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miestnej televízii odobratú dotáciu. „Právo veta“ vyuţil po pr-
vý raz. Mestskí poslanci v decembri 2009 Televízii Trenčín 
zníţili ročnú dotáciu z 236 tisíc na 60 tisíc eúr a tak sa s ňou 
dostali do sporu. Po pol roku jej peniaze prekvapujúco schvá-
lili vrátenie. Primátor právo veta odôvodnil tým, ţe v súčasnej 
kríze samospráv je toto rozhodnutie nezodpovedné. 

Škrt  z decembra 2009 presadila koalícia v zloţení Sloven-
skej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratická strana, 
Kresťansko-demokratické hnutie a Ľudová strana – Hnutie za 
demokratické Slovensko. O to prekvapujúcejšie bolo, ţe návrh 
na vrátenie peňazí televízii predloţil viceprimátor Tomáš Va-
ňo (Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko) a 
podporilo ho aj Kresťansko-demokratické hnutie. Za vrátenie 
dotácie bol aj opozičný Smer – Sociálna demokracia. 

„Vyuţil som zákonnú moţnosť na uplatnenie práva veta. 
Domnievam sa, ţe táto transakcia je pre mesto nevýhodná, 
zvlášť v tejto dobe, keď samosprávam vypadli milióny eúr z 
podielových daní,” uviedol primátor Ing. Branislav Celler s 
tým, ţe v súčasnosti je ohrozené hradenie základných záväz-
kov mesta. Trenčín dostal za prvý polrok asi o 2,5 milióna eúr 
menej ako vlani. 

Primátorove veto môţe prelomiť opätovné hlasovanie, pri-
čom je potrebná vyše trojpätinová podpora poslancov. Riadi-
teľ televízie a jeho spoločnosť podľa primátora nie sú tak dô-
leţití, aby znamenali koniec koalície v mestskom zastupiteľ-
stve. Hlasovanie svojich kolegov si vysvetľuje tým, ţe moţno 
podľahli medializácii názoru o istej prehre prípadného súdne-
ho sporu a teda ešte väčšej škody. Mesto podľa jeho slov po-
stupuje podľa zákona. 

Viceprimátor Tomáš Vaňo sa k dôvodom nečakaného pred-
loţeniu návrhu nechcel vyjadriť. Neskôr médiám tvrdil, ţe je 
potrebné urovnať spory. 
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Poslanec Ing. Ján Krátky (Kresťansko-demokratické hnu-
tie) povedal, ţe voči zmluve má výhrady, ale je postavená tak, 
ţe by v súdnom spore ťahali za kratší koniec. Na pôde mest-
ského zastupiteľstva proti kráteniu peňazí vystupoval JUDr. 
Ján Kanaba z opozičného Smeru – Sociálna demokracia. 
Podľa jeho slov by prípadný súdny spor prehrali, pretoţe pos-
lanci nemali právo v tejto veci rozhodnúť. 

Riaditeľ Trenčianskej televízie aj podal ţalobu, ale nezapla-
til súdny poplatok, a tak súd konanie zastavil. 

Primátor Ing. Branislav Celler napadol poslanca JUDr. Jána 
Kanabu, pretoţe Trenčiansku televíziu zastupuje jeho švagor. 
Poslancové vyjadrenia k televízii preto nazval absolútne ten-
denčnými. Poslanec JUDr. Ján Kanaba primátorovi Ing. Bra-
nislavovi Cellerovi v slovnej prestrelke odkázal, ţe je trápny a 
to, ţe jeho rodinný príslušník zastupuje Trenčiansku televíziu, 
neznamená, ţe nebude konať v prospech mesta Trenčín. 

Peniaze odobraté televízii mali z rozhodnutia poslancov po-
slúţiť na usporiadanie kultúrnych podujatí v jednotlivých 
mestských častiach a na vybavenie materských a základných 
škôl. Riaditeľ Trenčianskej televízie odkázal mestu Trenčín a 
poslancom, ţe svojím pôvodným rozhodnutím porušili zákon, 
na čo má podľa jeho slov aj právne analýzy na svojej strane. A 
ak krátenie financií poslanci zrušia, je ochotný nenárokovať si 
zmluvnú pokutu. Zároveň dodal, ţe za celou kauzou vidí sna-
hu o likvidáciu Televízie Trenčín a jej nahradenie inou televí-
ziou. 

www.trencin.sk 08.07.2010 
pomocná evidencia 495/1/2010 
 
Stretnúť sa naţivo s človekom, ktorý bol vo vesmíre je pre 

starého, ale najmä mladého človeka vzácnosťou. Takáto moţ-
nosť sa naskytla mnohým občanom Trenčína 11. júla 2010 
v Posádkovom klube Trenčíne, kde na pozvanie Kresťanského 
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zboru v Trenčíne zavítal pilot raketoplánu Discovery a astro-
naut Jim P. Dutton. Tento as-
tronaut dňa 5. apríla 2010 oble-
čený v tričku s nakresleným 
Trenčianskym hradom vyniesol 
v spomínanom raketopláne pri 
lete na Medzinárodnú vesmírnu 
stanicu zástavu Slovenskej re-
publiky, zástavu mesta Trenčín 

a erb mesta Trenčín.  
Na pódiu divadelnej sály Posádkového klubu privítala mo-

derátorka Eva Mišovičová hlavných účastníkov stretnutia - 
astronauta Jima. P. Duttona, jeho manţelku Erin, tlmočníka 
Petra Kozára a predsedu Kresťanského zboru v Trenčíne Jo-
zefa Abrmana. Posledne menovaný v krátkosti zoznámil prí-
tomných s curi culum vitae astronauta. Narodil sa v roku 1968 
v Eugene, štát Oregon, 
USA. Spolu s manţel-
kou Erin majú štyroch 
chlapcov a ţijú v meste 
Friendswoode v štáte 
Texas, USA. Vyštudo-
val Technickú školu as-
tronautiky, Akadémiu 
amerického letectva 
a Washingtonskú univerzitu. Hrdí sa diplomom najúspešnej-
šieho absolventa Akadémie amerického letectva USA za rok 
1991, diplomom vynikajúceho absolventa leteckého výcviku 
Euro – NATO za rok 1992, diplomom najúspešnejšieho absol-
venta študentov – letcov na F-15 C za rok 1995 a diplom naj-
lepšieho skúšobného pilota za rok 2000. Má nalietaných 3.300 
hodín na 30 rozličných druhoch lietadiel. Pred vstupom do 
agentúry NASA bol skúšobným pilotom stíhačiek F-22 Rap-
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tor. V roku 2004 mu ponúkla vesmírna agentúra NASA po-
núkla vstup do triedy pre kandidujúcich astronautov, kde sa 
zúčastnil na vedeckom a technickom štúdiu. V dňoch 5. aţ 20. 
apríla 2010 bol pilotom na raketopláne Discovery pod označe-
ním STS – 131, s ktorým strávil v kozme 362 hodín.  

Na úvod rozprávania J. P. Duttona hovoril o svojej misii 
a komentári pobytu v koz-
mickej lodi bolo zau-
jímavé jeho vyznanie, keď 
povedal, „konečne vidím 
ten prekrásny hrad, ktorí 
som videl na fotografii, 
tak dnes som si pozrel de-
tailne.“ Potom komento-
val film z pobytu a čin-

nosti posádky vo vesmírnej stanici. Po tomto rozprávaní zod-
povedal J. P. Dutton na otázky, ktoré účastníci besedy písom-
ne uviedli pri prezentácii do miestnosti. 
otázka :  Čo vás doviedlo k tomuto povolaniu ? 
odpoveď : Od malička som sníval o mnohých veciach, ale bol 

som najmenší z celej triedy. Ako malý som mal 
záujem o lietanie. Tento svoj sen som začal reali-
zovať, keď som trinásť rokov. 

otázka :  Veríte 
v mimo 
zemské 
civilizá-
cie ? 

odpoveď : Ja osobne 
verím, ţe 
Boh stvoril 
našu Zem, 
aby bola je-
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dinečná. Keby som stretol nejakých mimozemčanov, 
tak by som ich privítal. Verím, ţe by boli aj oni milí 
ku mne.  

otázka :  Čo je podľa vás kľúčom k úspechu človeka ? 
odpoveď : Kľúčom k úspechu je vedieť, čo je dôleţité. Pre 

mňa bolo dôleţité, ţe som chcel byť astronautom. 
Určujúcou bola viera v Je-
ţiša Krista a to sa stalo ťa-
ţiskom pre môj ţivot, pre-
toţe mi predurčil ţivot 
v tejto kariére.  
otázka : Ako ste znášali 
stav beztiaţe počas letu 
a vo vesmírnej stanici ? 
odpoveď : Pochopiteľne, ţe 

pri štarte raketoplánu je veľa trasenia. Zrýchlenie 
presahovalo trojnásobok, to znamená, ţe naše telo 
váţilo trikrát viac. Táto nepríjemná časť letu trvala 
asi 30 aţ 40 sekúnd, pokiaľ neodpadli prídavné ra-
kety. Potom je naraz ticho a potom prechádzate do 
trojnásobnej tiaţe k nule. Ja som to cítil, ako by 
som bol zavesený na šnúrky.  

otázka : Pocítili ste sa v krízovej situácii počas letu ? 
odpoveď : Kaţdý let má problémy a náš nebol výnimkou, av-

šak nebol ţivot-
ne dôleţitý, kto-
rý by ohrozil ús-
pech misie. Pri 
tréningu sa simu-
jú určité situácie, 
ale nebolo treba 
ich aplikovať. 
Našťastie na ze-
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mi sú pripraví stovky ľudí pomôcť kozmonautom rie-
šiť vzniknuté situácie. Tí pracujú nepretrţite, aby 
pomáhali riešiť náhradné situácie.  

otázka : Či pozná z Apolla - 17 pilota Cernana, slovenského 
pôvodu ? 

odpoveď :  Áno, stretol som sa raz s ním v Kongrese, kde sa 
rozhodovalo o budúcnosti vesmírnych letov. Bol ve-
selý a komunikatívny tip.  

otázka :  Čím sa za-
oberá kozmonaut na 
dôchodku ? 
odpoveď : Robia 
akékoľvek činnosti, 
ako napríklad piloti 
v leteckých spoloč-
nostiach. Teraz je 
viac ako päťsto ľudí. 
otázka :  Prečo sa uţ 

nelieta na Mesiac ? 
odpoveď :  Dopravný prostriedok, ktorý lietal na Mesiac bol 

pomerne ťaţký a nebolo by mu umoţnené niesť so 
sebou dostatok paliva.  

Po zodpovedaní otázok odovzdal osobné dary predsedovi 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlovi Sedláč-
kovi, primátorovi Mesta Trenčín Ing. Branislavovi Cellerovi 
a ďalším občanom. 

Vlastné poznámky 
 
V dňoch 22. júla aţ 1. augusta 2010 sa pod záštitou predse-

du Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavla Sed-
láčka, MPH, uskutočnilo v Trenčíne Medzinárodné stretnu-
tie mládeţe Európy. Organizátorom akcie bola Stredná od-
borná škola podnikania v Trenčíne. Stretnutia sa zúčastnili 
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študenti, dlhoroční partneri tejto školy v Európskom projekte 
„Mládeţ a Európa“ z Nemecka, Poľska, Maďarska, Českej re-
publiky, Slovenskej republiky a Litvy. 

Stredná odborná škola podnikania v Trenčíne sa zúčastňuje 
uţ po ôsmy raz spoločného projektu Európskej únie Jugen-
dcamp v nemeckom meste Schierke. Garantom tohto projektu 
je Nemecko. Projekt sa uskutočňuje v stredisku voľnočaso-
vých a športových aktivít v stredisku mládeţe Schierker Bau-
de v meste Schierke. Študenti trenčianskej školy boli v tomto 
projekte veľmi aktívni, čo na spoločnom stretnutí a hodnotení 
európskych projektov v Štrasburgu pozitívne hodnotila európ-
ska komisia.   

Pred štyrmi rokmi sa vyvinula iniciatíva zúčastnených kra-
jín v tomto projekte, aby popri projekte, ktorý prebieha v Ne-
mecku, bolo zorganizované súčasne aj medzinárodné stretnu-
tie mládeţe v jednotlivých krajinách zúčastnených v tomto 
projekte. Tento tzv. satelitný projekt sa konal uţ v Poľsku, 
Českej republike a v Litve, ktorého trenčianski študenti zú-
častnili a úspešne reprezentovali náš Trenčiansky samospráv-
ny kraj a Slovenskú republiku.  

Slávnostné otvorenie Medzinárodného stretnutia mládeţe 
Európy v Trenčíne sa uskutočnilo 23. júla 2010 v amfiteátri 
Trenčianskeho hradu. Mládeţníci mali vyplnený svoj pobyt 
v Trenčíne bohatým programom aţ do 1. augusta 2010, keď 
kaţdý deň bol národný večer kaţdého prítomného štátu, na-
vštívili Sklárne Lednické Rovne, navštívili okolité pamätné 
miesta a zúčastnili sa na Trenčianskych hradných slávnos-
tiach. 

vlastné poznámky 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH prijal v piatok 23. júla 2010 delegáciu 
z mestečka Paulhan, z juhofrancúzskej oblasti Languedoc-
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Roussillon. Toto sídlo uţ celé desaťročie udrţiava priateľské 
kontakty s Brezovou pod Bradlom a Košariskami Trenčian-
skom samosprávnom kraji. Zásluhu na tom majú predovšet-
kým partnerské organizácie Asociácia priateľov Francúzska na 
jednej a spoločnosť Amicale Paulhanaise autour de Štefanik 
na druhej strane. „Je symbolické, ţe sa stretávame v týţdni, 
kedy na Slovensku vrcholí cyklus podujatí k 130. výročiu na-

rodenia jedného z najvýz-
namnejších Slovákov – Mi-
lana Rastislava Štefánika,“ 
pripomenul trenčiansky ţu-
pan. „Tento rodák z nášho 
kraja sa významným spôso-
bom zapísal aj do francúz-
skej histórie, ako generál 
francúzskej armády a nositeľ 

vysokého francúzskeho vyznamenania „Rádu Čestnej légie“. 
Celkom zákonite sa stal aj moderným symbolom francúzsko-
slovenského priateľstva na rôznych úrovniach. Som rád, ţe, 
mohyla na Bradle i rodný dom M. R. Štefánika v Košariskách 
sú uţ súčasťou Európskeho dedičstva,“ dodal predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja.  

PhDr. Vlasta Cigánková, predsedníčka Asociácie priate-
ľov Francúzska, pripo-
menula, ţe práve osob-
nosť M. R. Štefánika stá-
la aj pri zrode partnerstva 
spomínaných sídiel. 
V centre mestečka Paul-
han totiţ stojí socha gene-
rála Štefánika. Dôleţitým 
iniciátorom spolupráce 
bol vtedy aj bývalý veľ-
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vyslanec Slovenska vo Francúzsku Vladimír Valach. Za de-
saťročie uţ obyvatelia partnerských sídiel absolvovali viacero 
vzájomných návštev a kontakty prerástli aţ do priateľských 
rodinných vzťahov. Predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH potom odovzdal pamät-

nú plaketu súčasnému staros-
tovi mesta Paulhan Bernardo-
vi Sotovi za podporu priateľ-
ských francúzsko-slovenských 
vzťahov. Francúzski hostia si 
po prijatí pozreli Trenčiansky 
hrad i krajské mesto Trenčín. 
Počas víkendu sa zúčastnili 
v kraji pod Bradlom na viace-

rých spomienkových podujatiach k 130 výročiu narodenia Mi-
lana Rastislava Štefánika.  

www.tsk.sk 23. júla 2010 
 
Ústrednými témami rokovania Regionálnej rady pre hospo-

dársky a sociálny dialóg Trenčianskeho samosprávneho kraja 
na úrade Trenčian-
skeho samosprávne-
ho kraja dňa 28. júla 
2010 bola dopravná 
tematika a cestné 
hospodárstvo, ako aj 
pripravovaný pre-
chod osobnej regio-
nálnej ţelezničnej 
dopravy pod kom-
petencie samospráv-

neho kraja. 
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Účastníci rokovania sa zhodli, ţe podporia vznik integrova-
ného dopravného systému, ktorý by zabezpečil koordináciu 
záujmov jednotlivých obstarávateľov výkonov verejnej osob-
nej dopravy. 

Problematika pre-
chodu kompetencií 
v osobnej regionálnej 
ţelezničnej doprave 
na samosprávne kraja 
si, ale  vyţiada ešte 
ďalšie rokovanie 
v tomto roku, výsled-
kom ktorého by malo 
byť zefektívnenie au-
tobusovej a ţeleznič-
nej dopravy a odstránenie súbeţnej dopravy. 

Veľkým problémom regionálnej samosprávy je v súčasnosti 
nedostatočný tok finančných prostriedkov. Na rokovaní otvo-
rili preto aj otázku moţnosti hradenia časti zliav poskytova-
ných v prímestskej autobusovej doprave zo strany príslušného 
ministerstva. Kraj predostrel tripartite ţiadosť adresovanú vlá-
de pri riešení výpadku príjmovej časti rozpočtu. 

Ako povedal predseda MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 
„Trenčiansky samo-
správny kraj uţ pred 
rokmi začal s moderni-
záciou vozového parku, 
vek autobusov oboch 
zmluvných prepravcov 
klesol na tri roky. Sna-
ţíme sa zabezpečiť ces-
tujúcim bezpečnosť 
i komfort a nemalými 
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finančnými prostriedkami prispievame k vykrývaniu preuká-
zanej straty z poskytovania sluţieb vo verejnom záujme. No 
napriek tomu  počet prepravovaných osôb klesá. Tento stav 
chceme zvrátiť. Zvaţujeme nad zatraktívnením sluţieb a zau-
jímavými bonusmi, aby sa nám cestujúci do autobusov vráti-
li.“  

Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr.  
Jozef Boţik pripomenul, ţe „ţupa bude aj naďalej podporovať 
prímestskú dopravu, ktorú zabezpečujú dvaja dopravco-
via SAD Trenčín i SAD Prievidza. Ďalšie sociálne zľavy 
v doprave sú nevyhnutné, ak by boli aspoň čiastočne saturo-
vané zo strany štátu, výrazne by to pomohlo samosprávam, 
najmä v oblasti školstva a sociálnych vecí. Máme záujem, aby 
verejnosť vyuţívala autobusy masívnejšie. Dohodli sme sa, ţe 
pri grafikonoch budeme spolupracovať nielen so starostami 
obcí, primátormi miest, ale aj s najväčšími zamestnávateľmi, 
aby sme dokázali zefektívniť dopravnú obsluţnosť pri cesto-
vaní za prácou. Všetci traja partneri máme záujem na tom, aby 
sme situáciu dokázali riešiť k všeobecnej spokojnosti väčšiny 
občanov kraja,“ 

„Tripartita je dobrá okrem iného aj na to, aby sa pouprato-
valo v nákladoch a efektivita je jedna z kľúčových vecí 
v oblasti dopravy. Preto povaţujem za prvoradé vytvorenie in-
tegrovaného dopravného systému, v čo najkratšom čase, naj-
mä v súvislosti s prechodom kompetencií regionálnej ţelez-
ničnej dopravy na samosprávne kraje. Z prvých náznakov je 
zrejmé ţe to pre samosprávne kraje nebude jednoduché,“ po-
vedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov 
Rastislav Machunka. 

www.sme.sk 29.07.2010 
 
Kým prvé vlny tohtoročných povodní spôsobili v máji 2010 

spúšť najmä v regióne Myjavy a ostatnú časť Trenčianskeho 
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kraja relatívne obchádzali, ale v nedeľu 15. augusta 2010 niči-
vé lejaky ohrozili ťaţko skúšanú hornú Nitru. Intenzívny dáţď 
spôsobil dramatické zvýšenie toku rieky Handlovka a Nitra a 
prívalová vlna ohrozila obyvateľov predovšetkým Handlovej, 
Prievidze, Novák a ďalších častí tohto regiónu. Stačilo pár ho-
dín a tieto oblasti boli vyhlásené za miesta ohrozenia. Ţiaľ, 
nielen ohrozenia majetku, ale aj ľudských ţivotov. Prívalová 
vlna opadla a obce, mestá, celý kraj sa začal spamätávať, vy-
desení ľudia začali odpratávať následky a vyčíslovať škody. 
Najhoršie, čo bolo, bola strata dvoch ţivotov. To boli najväč-
šie škody, ktoré ţivel spôsobil, ktoré sa ničím nedajú nahradiť. 
Neľahká úloha v súčasnej dobe čaká aj všetky organizácie v 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vyčíslenie 
škôd. Aj keď o konkrétnych číslach je zatiaľ predčasné hovo-
riť, s istotou moţno povedať, ţe vodný ţivel spôsobil nemalé 
škody predovšetkým na stredných školách v pôsobnosti Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Medzi najviac poškodené 
patrí Stredné odborné učilište v Handlovej, kde bola poškode-
ná strecha na hlavnej budove školy, aţ do výšky 5 m bola za-
plavená a znefunkčnená kotolňa, stolárska a údrţbárska dielňa, 
znefunkčnené stroje, vyplavené dielne, zatečené učebne. Veľ-
ké škody utrpela Stredná odborná škola obchodu a sluţieb v 
Prievidzi so štyrmi zaplavenými objektmi. Voda zaplavila 
pivničné priestory na Strednej odbornej škole T. Vansovej, na 
Strednom odbornom učilišti polytechnickom, na Strednom 
odbornej škole na Vinohradníckej ulici v Prievidzi. Na Gym-
náziu v Novákoch voda pretiekla cez okná, v Strednom od-
bornom učilišti. Tak isto úradovala spodná voda i voda z kana-
lizácie. V Hornonitrianskom múzeu ničivý ţivel zaplavil starú 
časť objektu aţ do výšky 1,5 m, kde znehodnotil výstavné pa-
nely, sluţobné vozidlo a nánosy blata spôsobili ďalšie ešte ne-
vyčíslené škody. V Hornonitrianskej kniţnici zaplavilo náby-
tok v pivničných priestoroch na Košovskej ceste.  
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Poškodená strecha bola zaznamenaná v centrách sociálnych 
sluţieb Domino a Humanity v Prievidzi, kde v prvom bola vy-
topená kotolňa, zatečená strecha a v druhom na Viničnej ulici 
bol zaplavený celý hospodársky trakt, kotolňa, práčovňa, su-
šiareň, ţehliareň, sklady ovocia a sklady materiálno-
technického zabezpečenia. 

Samostatnou kapitolou boli cesty v pôsobnosti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Pracovníci Správy ciest Trenčian-
skeho samosprávneho kraja zareagovali veľmi promptne a 
okamţite po udalosti v čase od 10,00 h aţ do neskorých noč-
ných hodín 18 pracovníkov regulovalo premávku, osádzalo 
dopravné značenie, odstraňovalo nánosy a zrezávalo krajnice, 
odstraňovalo prekáţky z mostov a vykonávalo všetky potrebné 
práce a to nielen na cestách 2. a 3. triedy, ktoré sú v pôsobnos-
ti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Svoje sily vloţili aj do 
prác na cestách 1. triedy a to na postihnutej časti 1./50 Prievi-
dza - Handlová na úseku 175 - 182 km a 1./64 Prievidza - Nit-
rianske Pravno na úseku 141 - 154 km. Pri pomocných prá-
cach boli nasadené všetky potrebné mechanizmy - autogréder, 
UKN 320, UNS 252, motorové píly, gréder, nákladné vozidlá, 
Avia i osobné autá. Z ciest Trenčianskeho kraja bol najväčší 
ruch na ceste 3/050266 - Veľká Čausa, Chrenovec - Brusno na 
úseku 0,00 - 4,42 km, na ceste 3./05071 Ráztočno - Morovno 
na úseku 0,00 - 1,910 km a na ceste 3./05069 - Malá Čausa na 
úseku 0,00 - 3,005 km. 

Pri predbeţnom hodnotení Trenčiansky samosprávny kraj 
zaznamenal na cestách 3. triedy tieto škody :  
� cesta 3./050266 - podmytý priepust /most Veľká Čausa, 
� v obci Chrenovec -Brusno zanesené priekopy v dĺţke cca 

100 m,  
� 3./05068 - vymyté priekopy v dĺţke 50 m, krajnice, výmoly 

- oprava OŠD, 
� 3./05067 - podmytý oporný múr v dĺţke 2,5 km, 
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� 3./05071 - zosuv svahu v piatich miestach v dĺţke 60 m, vy-
trhaný asfalt v dĺţke 25m, 

� 3./05069 - vytrhaný asfalt v dĺţke 50 m, zosuv svahov prie-
kop na piatich miestach, zmyté,  

� priekopy, poškodený most Malá Čausa, 
� 3./06533 - Ráztočno, Remata - upchaté priepusty, výmoly 

krajníc, pod tunelom vymletá,  
� cesta - oprava OŠD, 
� 3./05071 - poškodený most obe strany odtrhnuté zábradlie 

aj lavica pre peších, podmyté,  
� krídla mostov - Ráztočno-Morovno. 

www.tsk.sk 19.08.2010 
pomocná evidencia 527/1/2010 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo 

25. augusta 2010 na svojom 5. zasadnutí v tomto funkčnom 
období. Minútou ticha v úvode poslanci  vzdali úctu nedávno 
zosnulému  bývalému poslancovi  Trenčianskeho samospráv-
neho kraja Vladimírovi Bačíkovi z Povaţskej  Bystrice. Ešte 
pred hlasovaním o programe rokovania vystúpil podpredseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja PaedDr. Jozef Boţik, 
PhD. so stanoviskom predsedov poslaneckých klubov 
a zástupcov politických strán v Zastupiteľstve Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. Oznámil rozhodnutie poslancov darovať 
polovicu odmien za mesiac august 2010 v prospech odstraňo-
vania škôd a zniţovania následkov katastrofálnych povodní na 
hornej Nitre. K tejto deklarácii sa pripojili aj predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja  a hlavný kontrolór Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. 

V rámci majetkových prevodov potom regionálny parla-
ment rozhodol o odpredaji prebytočného majetku - bývalej 
Školy v prírode v Brezovej pod Bradlom občianskemu zdru-
ţeniu Integra – Spoločnosť handicapovaných detí a mládeţe, 
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ktoré malo objekt od 30. júna 2009 v prenájme. Poslanci 
schválili aj zámenu prebytočného nehnuteľného majetku me-
dzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Mestom Ilava, ako 
aj kúpu pozemku od Mesta Ilava do vlastníctva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja za 1 euro,  za účelom majetkovoprávne-
ho vysporiadania pozemkov v areáli Obchodnej akadémie 
v Ilave. Zastupiteľstvo rozhodlo aj o prebytočnosti nehnuteľ-
ného majetku  Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe 
Centra sociálnych sluţieb  - Bôrik v Nitrianskom Pravne, na-
chádzajúcom sa v katastrálnom území Valaská Belá.  

Poslanci schválili dodatky k Organizačným poriadkom šty-
roch zariadení sociálnych sluţieb, ako aj dodatky 
k organizačným poriadkom tridsiatich stredných škôl v kraji.  
     Regionálny parlament schválil 5 % spolufinancovanie 
a realizáciu dvoch projektov v rámci Operačného programu 
cezhraničnej spolupráce SR  - ČR. Ide  o strešný projekt 
„Fond mikroprojektov na roky 2011-2013“ a spoločný projekt 
Hornonitrianskeho múzea a Múzea juhovýchodnej  Moravy 
v Zlíne s názvom „Múzejné kriţovatky“. 
     Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o Fonde 
mikroprojektov v rámci operačného programu cezhraničnej 
spolupráce  SR – ČR na roky 2007 – 2013, kde je správcom 
pre celú slovensko-českú hranicu práve Trenčiansky samo-
správny kraj. 
     Hlavný kontrolór Trenčianskeho samosprávneho kraja in-
formoval o výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. polrok 2010. 
Útvar hlavného kontrolóra vykonal celkom 29 kontrolných 
akcií, pri ktorých odhalil 349 nedostatkov. Najviac – aţ 97 ne-
dostatkov bolo zistených v Športovom gymnáziu v Trenčíne. 
V Hornonitrianskej kniţnici našli kontrolóri 47 a v Strednej 
odbornej škole v Myjave 44 nedostatkov. Zastupiteľstvo vzalo 
na vedomie aj správu hlavného kontrolóra o kontrole vybavo-
vania sťaţností a petícií na Úrade Trenčianskeho samospráv-



101 
 

neho kraja za prvý polrok 2010 a regionálny parlament schvá-
lil  aj odmenu hlavnému kontrolórovi za l. polrok 2010. 
    vlastné poznámky 
 

Celé Slovensko bolo v pondelok dňa 30. augusta 2010 
v tranze, keď masovokomunikačné prostriedky priniesli sprá-
vu o krvavom incidente v bratislavskej mestskej časti Devín-
ska Nová Ves, podľa ktorej dovtedy neznámy šialenec vy-
vraţdil 5 člennú rómsku rodinu so samopalom vzor 58 a po 
tomto masakry vyšiel pred dom a strieľal po kaţdom, kto sa 
objavil na chodník, autá na ceste, na balkónoch.  

Po tejto streľbe zostalo v Devínskej Novej Vsi osem mŕt-
vych ľudí  pätnásť zranených, z nich traja váţne. 

www.sita.sk 31.08.2010 
 
Exriaditeľ Slovenskej televízie Mgr. Richard Rybníček 

začiatkom septembra 2010 ohlásil svoju kandidatúru na post 
primátora Trenčína. Rodák z najmenšieho slovenského kraj-
ského mesta sa rozhodol kandidovať ako nezávislý kandidát, 
no nebráni sa prípadnej podpore politických strán. 

Kampaň si bude podľa svojich slov platiť z vlastného. Koľ-
ko to napokon bude, zverejní po jej skončení. Mgr. Richard 
Rybníček verí, ţe má veľkú šancu vyhrať voľby a byť dôstoj-

ným súperom súčasného 
primátora Ing. Branislava 
Cellera, kandidáta Sloven-
skej demokratickej a kres-
ťanskej únie – Demokratic-
ká strana, ktorý okrem 
Rybníčka zatiaľ ako jediný 
ohlásil kandidatúru.  

Ing. Branislava Cellera 
označil Mgr. Richard Rybníček, ako svojho kamaráta z detstva 
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a vzťahy s ním za korektné a ako povedal, určite nechystá 
štvavú kampaň. Mgr. Richard Rybníček doplnil, ţe uţ rok má 
opäť trvalý pobyt v Trenčíne a uţ má hlasy potrebné na kandi-
datúru. Jeho predvolebnými heslami sú otvorenosť a transpa-
rentnosť. Dosiahnuť to chce “priamou demokraciou,” keď 
kandidátov na poslancov, ktorých v kampani podporia, vyberú 
občania. Trenčanom predniesol výzvu, aby mu dávali tipy na 
nábor občianskych kandidátov. Nové pravidlá v manaţmente 
mesta by mali podľa jeho mienky obmedziť vplyv záujmo-
vých skupín na chod mesta a eliminovať priestor na korupciu. 

Mgr. Richard Rybníček si otvoril kanceláriu na Sládkovičo-
vej ulici v centre mesta. Na 18. septembra 2010 chystá na 
Mierovom námestí veľký koncert Štátnej filharmónie Košice, 
na ktorom predstaví svoju víziu a svoj program. “Ľudia majú 
pocit, ako keby im bolo mesto zatvorené a pri strategických 
rozhodnutiach boli obchádzaní a ostali v úlohe štatistov. Toto 
chcem zmeniť,” povedal Mgr. Richard Rybníček. K projektom 
výstavby Auparku v centre či plánovanej modernizácii ţelez-
ničnej trate uviedol, ţe ako primátor by sa prvý menovaný 
projekt snaţil presťahovať na iné miesto a téma ţeleznice je 
podľa jeho slov uzatvorená a nezmeniteľná. “Nebudem v tom-
to ľudí klamať,” dodal. 

www.sme.sk 06.09.2010  
 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne má no-

vého riaditeľa, ktorým je od 13. septembra 2010 Peter Mül-
ler. Menovaný v policajnom zbore pôsobí od roku 1988. Ako 
informovala krajská policajná hovorkyňa Katarína Hlaváčo-
vá, ţe naposledy pracoval vo funkcii zástupcu riaditeľa Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave. 

www.sme.sk 13.09.2010 
pomocná evidencia 602/1/2010 
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Hovorca trenčianskej krajskej polície Pavol Kudlička in-
formoval, ţe vyšetrovateľ z Trenčína 22. septembra 2010 ob-
vinil z lúpeţe  28 - ročného muţa z Galanty, ktorý dňa 14. ok-
tóbra 2009 pred 10. hodinou lúpeţne prepadol zlatníctvo na 
Mierovom námestí v Trenčíne.  Lupič  ţiadal  s noţom v ruke 
od predavačky šperky, ktoré mu z obavy o svoj ţivot ich vyda-
la. Páchateľ vtedy ukradol šperky v celkovej hodnote cca 15-
tisíc eúr.  Predavačka pri lúpeţnom prepadnutí neutrpela ţiad-
ne zranenia. 

www.sme.sk 23. 9. 2010  
 

Na pokoj a poriadok v okolí 
detského ihriska na Halalovke 
uţ dohliada mestská polícia aj 
prostredníctvom otočnej bez-
pečnostnej kamery, ktorá bola 
začiatkom septembra 2010 na-
inštalovaná na jeden z obyt-
ných domov v tejto štvrti.  
Okolie detského ihriska na Ha-

lalovke bolo z hľadiska počtu výjazdov mestskej polície vy-
hodnotené, ako riziková oblasť. Zdrţiavali sa tu totiţ skupiny 
ľudí, ktorí okrem iných výtrţností, ničili aj mobiliár ihriska. 
Mesto Trenčín sa preto dohodlo s mestskou políciou, ţe tento 
a aj okolitý priestor, teda oddychová zóna, vrátane detského 
ihriska a tieţ garáţe budú pod stálym dohľadom otočnej bez-
pečnostnej kamery. 

vlastné poznámky 
 
Minister obrany Slovenskej republiky Ľubomír Galko dňa 

12. septembra 2010 menoval do funkcie veliteľa Pozemných 
síl Slovenskej republiky Jána Salaganiča a ich bývalého veli-
teľa Jaroslava Vývleka vymenoval do funkcie zástupcu ná-
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čelníka Ozbrojených síl Armády Slovenskej republiky Ľubo-
míra Bulíka.  

Trenčianske noviny 13.09.2010 
pomocná evidencia 549/3/2010 
 
Dňa 18. septembra 2010 sa uskutočnilo v poradí uţ šieste 

celoštátne referendum na šesť otázok : 
1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 

zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických 
osôb platiť úhradu za sluţby verejnosti poskytované Slo-
venskou televíziou a Slovenským rozhlasom ?“ 

2. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 
zákonom rozšírila moţnosť prejednať konanie poslanca 
Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na 
všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch ?“ 

3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 
ústavným zákonom zníţila počet poslancov Národnej ra-
dy Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledu-
júceho volebného obdobia ?“ 

4. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 
zákonom ustanovila, ţe orgány verejnej moci môţu ob-
starávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou 
maximálne 40 tisíc eur ?“ 

5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 
ustanovila moţnosť voliť poslancov Národnej rady Slo-
venskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu 
prostredníctvom internetu ?“ 

6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky 
zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci 
z moţnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového 
zákona ?“ 

Výsledky referenda na jednotlivé otázky : 
1. áno – 87,24 %,   nie – 9,02 %, neplatné hlasy – 3,72 % 
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2. áno – 95,40 %,   nie – 1,73 %, neplatné hlasy – 2,85 % 
3. áno – 92,76 %,   nie – 3,85 %, neplatné hlasy – 3,38 % 
4. áno – 88,84 %,   nie – 6,16 %, neplatné hlasy – 4,99 % 
5. áno – 70,46 %,  nie – 22,22%, neplatné hlasy – 7,30 % 
6. áno – 74,93 %, nie – 13,44 %, neplatné hlasy – 11,62 % 

 

  Počet 
okrskov 

Počet odo-
vzd. zápisníc 

Počet oprávn. 
občanov 

Počet 
vydaných 
hlas. líst. 

% 
účasti 

občanov 

Počet odovz. 
hlas. líst. 

Počet 
neod. 
hlas. 
líst. 

Počet 
platných 
hlas. líst. 

Počet 
nepl.hlas. 

líst. 

Bánovce nad Bebravou 62 62 30 730 6 026 19,60 6 022 4 5 965 57 
Nové Mesto nad Váhom 92 92 74 955 15 901 21,21 15 893 8 15 790 103 
Povaţská Bystrica 121 121 88 856 17 915 20,16 17 912 3 17 776 136 
Prievidza 162 162 153 654 35 265 22,95 35 245 20 34 979 266 
Trenčín 150 150 143 281 32 417 22,62 32 396 21 32 192 204 
                    
Trenčiansky kraj - spolu 587 587 491 476 107 524 21,87 107 468 56 106 702 766 

 
Slovenská republika 5 060 5 060 4 369 553 998 142 22,84 997 235 907 990 535 6 700 

 
 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch pripravila na  tohto-
ročnú letnú sezónu propagačnú kampaň na podporu domáceho 
cestovného ruchu – Prázdninuj na Slovensku. Vyvrcholením 
tejto kampane boli oslavy Svetového dňa turizmu, ktoré sa v 
 Trenčíne uskutočnili v spolupráci s Trenčianskym samo-
správnym krajom v obchodnom centre Laugaricio v nedeľu 
26. septembra 2010.  

Podujatie slávnostne otvoril podpredseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček. Vo svojom prího-
vore pripomenul, ţe samosprávny kraj plní úlohu koordinátora 
v oblasti cestovného ruchu. Pravidelne propaguje región na 
medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu, vydáva propa-
gačné materiály, zorganizoval súťaţ o sedem divov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja a najnovšie vyhlásil aj fotosúťaţ 
pod názvom „Trenčiansky samosprávny kraj inými očami“. 

Pre návštevníkov bol potom  prebehol pripravený pestrý 
program, v ktorom sa predstavila známa speváčka Zdenka 
Predná, detský folklórny súbor Kornička, folklórna tanečná 
škola z Myjavy, sokoliari skupiny Aquila z Bojníc, skupina 
moderného tanca Goonies, skupina Next Page. Okrem sa 
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uskutočnila vedomostná súťaţ o atraktívne vecné ceny, wor-
kshopy remeselníkov, maľovanie na tvár a balónové kreácie.  

Svoju ponuku predstavili v stánkoch dve desiatky subjektov 
cestovného ruchu, z ktorých treba spomenúť Trenčiansky sa-
mosprávny kraj, Mesto Trenčín, Regionálne zdruţenie Ces-
tovného ruchu Horná Nitra, SNM - Múzeum Bojnice, Mesto 
Partizánske, Mesto Skalica, Kúpele Trenčianske Teplice, TIK 
Trenčianske Teplice, Agropenzión Adam Podkylava, klaster 
Liptov, klaster Orava, Ski centrum Makov, Thermal Park Be-
šeňová, Aquapark Tatralandia, Adrenalínové centrum Liptov, 
Park Snow Veľká Rača, a ďalšie. Kaţdý z návštevníkov si pri-
šiel  na svoje a hlavne – dozvedel sa, čo zaujímavé má vo svo-
jom bliţšom, ale i vzdialenejšom okolí, čo sa oplatí vidieť a 
vyskúšať počas jesene a zimy, prípadne si vybrať z kalendára 
podujatí.  

vlastné poznámky 
       

Vo štvrtok 30. septembra 2010 sa na Mestskom úrade 
v Trenčíne stretlo pribliţne dvadsať účastníkov odbornej  dis-
kusie na tému „Budúcnosť nábreţia v Trenčíne“. Diskusiu 
viedol urbanista Ing. arch. Peter Gero, ktorého poverilo Mes-
to Trenčín, aby koordinoval proces premeny nábreţia. Roko-
vania sa zúčastnili zástupcovia mesta, spracovávatelia územ-
ného plánu, štúdie centrálnej mestskej zóny a pozvaní archi-
tekti. 

Občianski aktivisti zoskupení okolo Centra environmentál-
nych aktivít zorganizovali prvé verejné stretnutie k téme bu-
dúcnosť nábreţia v mesiaci január 2010 v kine Hviezda, kde 
bolo asi tristo účastníkov. Chceli ním upozorniť, ţe o takom 
významnom priestore by mala rozhodnúť aj verejnosť. Očaká-
vali, ţe samospráva verejnú debatu povedie ďalej. „To sa, ţiaľ 
nestalo,“ povedal Mgr. Richard Medal.  
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Ing. arch. Peter Gero oslovil na stretnutí architektov 
s nezáväznou ponukou, aby vytvorili skupiny alebo tímy, kto-
ré do budúceho stretnutia v závere októbra 2010 pripravia svo-
je nápady. „Potešil ma ich empatický prístup,“ povedal Ing. 
arch. Peter Gero. „Púšťajú sa do neznámeho projektu, o kto-
rom nevedia ako skončí. Doporučil som, aby sa spojili 
s ďalšími ľuďmi, ktorým na nábreţí záleţí. Hneď na stretnutí 
jeden z architektov navrhol, ţe urobí libreto, druhý nápad na-
kreslí a tretí urobí model z plastelíny.“ 

Práce by sa potom podľa Ing. arch. Petra Gera mohli obja-
viť na internete aj so všetkým, čo doteraz ku nábreţiu mesto 
vypracovalo, aby tí, ktorí sa chcú ním zaoberať, mali čo naj-
viac informácií. Dodal, ţe nejde o formu súťaţe. Podľa Ing. 
arch. Petra Bera diskusia by mohla pokračovať dňa 29. októb-
ra 2010 aj za účasti ďalších odborníkov. 

www.sme.sk 13.10.2010  
 

     V termíne do 24,00 h dňa 3. októbra 2010 bola uzávierka na 
kandidátku obsadenia  primátorov, starostov a poslancov do 
obecných zastupiteľstiev na Slovensku. Situácia v Trenčíne po 
sumarizácii návrhov bola taká, ţe o post primátora sa zaujíma-
lo šesť muţov. A to opätovne kandidovať sa rozhodol súčasný 
primátor Ing. Branislav Celler, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia – Demokratická strana, ktorý získal aj pod-
poru strany Most-Híd,  Ing. Ľubomíra Ţabára podporila 
strana Smer – Sociálna demokracia, Ing. Ján Krátky kandi-
doval s podporou Kresťansko-demokratického hnutia a Ľudo-
vej strany – Hnutie za demokratické Slovensko, Mgr. Ri-
chard Rybníček kandidoval ako nezávislý a šesticu kandidá-
tov uzatvorili advokát JUDr. Pavel Poljovka a podnikateľ 
Jaroslav Olah.  

Do 25 členného mestského zastupiteľstva kandidovalo 184 
ľudí, z toho bolo 62 nezávislých. Spoločné kandidátky posta-
vili Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratic-
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ká strana a Most-Híd, Kresťansko-demokratického hnutia 
a Ľudovej strany – Hnutie za demokratické Slovensko. Svo-
jich kandidátov postavili aj strany Smer – Sociálna demokra-
cia, Liga, Občianska konzervatívna strana, Úsvit, Strana a So-
lidarity, Nová Demokracia, Komunistická strana Slovenska, 
Demokrati a Vlastenci a Zmena zdola, Demokratická Únia. 

www.sme.sk 04.10. 2010  
pomocná evidencia /660/1/2010  
 
Po registrácii kandidátov na poslancov do Mestského zastu-

piteľstva v Trenčíne bolo moţné konštatovať, ţe do mestského 
parlamentu malo záujem dostať sa 184 kandidátov, pričom vo-
lebná komisia nezaregistrovala 14 kandidátov. A ešte jedna 
zaujímavosť z registrácie, ţe z doterajšieho 25-členného zboru 
mestských poslancov v Trenčíne chce opäť rozhodovať o mes-
te aţ 23 poslancov. 

Po registrácii kandidátov volebnou komisiou sa zaznamena-
la nasledovná kandidátka : 
- nezávislí  63 kandidátov,  
- koalícia Kresťansko-demokratické hnutie a Ľudová 

strana – Hnutie za demokratické Slovensko 25 kandidá-
tov,  

- koalícia Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana a Most – Hídmali 25 kandidátov,  

- Strana Smer – Sociálna demokracia 23 kandidátov,  
- strana Sloboda a Solidarita 19 kandidátov, 
- Nová demokracia – Strana demokratickej ľavice 7 kan-

didátov,  
- Slovenská národná strana 6 kandidátov,  
- Občianska konzervatívna strana 6 kandidátov,  
- Komunistická strana Slovenska 2 kandidáti,  
- Liga občianska liberálna strana 2 kandidáti,  
- Paliho Kapurková veselá strana 2 kandidáti  
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- strana Úsvit 2 kandidáti,  
- Demokrati a Vlastenci 1 kandidát, 
- Zmena zdola  - Demokratická únia 1 kandidát. 

www.sme.sk 14. 10. 2010  
 
Na zasadnutí Vlády Slovenskej republiky dňa 13. októbra 

2010 boli schválené niektoré personálne zmeny vo vedení nie-
ktorých štátnych orgánov Trenčianskeho kraja :  
- z funkcie prednostu Krajského úradu ţivotného prostredia 

v Trenčíne bol dňom 13. októbra 2010 odvolaný Ing. Igor 
Kvasnica, PhD. a do funkcie prednostu Krajského úradu 
ţivotného prostredia v Trenčíne bol dňom 14. októbra 2010  
menovaný Mgr. Jozef Letko; 

- z funkcie riaditeľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie v Trenčíne bol dňom 15. októbra 
2010 odvolaný Ing. Peter Gašparovič a  do funkcie riadi-
teľa Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné ko-
munikácie v Trenčíne bol dňom 16. októbra 2010 menova-
ný Ing. Stanislav Jakubík; 

- z funkcie prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne 
bol dňom 14. októbra 2010 odvolaný PhDr. Miroslav Hol-
ček a menovaný do funkcie prednostu Krajského školského 
úradu v Trenčíne dňom 15. októbra 2010 Ing. Ondrej Di-
vinský; 

- z funkcie prednostu Krajského úradu pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie v Trenčíne Ing. Mariána Sokola 
a na jeho miesto vymenovala Ing. Zdenka Šuranského. 
vlastné poznámky 
 
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 22. 

septembra 2010 odvolala : 
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- z funkcie prednostky Obvodného úradu v Trenčíne Ing. 
Danielu Stráňaiovú a vymenovala na jej miesto Ing. Pavla 
Čiernika  

- z funkcie prednostu Krajského stavebného úradu Ing. Jura-
ja Hamaja a na jeho miesto vymenovala Ing. Antona Šu-
michrasta. 
Vláda Slovenskej republiky dňa 27. októbra 2010 schválila : 

- odvolanie riaditeľky Teresy Pavláskovej z funkcie riadi-
teľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 
dňom 27. októbra 2010; 

- vymenovala za riaditeľku Zuzanu Horníkovú do funkcie 
riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne 
dňom 28. októbra 2010. 
vlastné poznámky  
 
V pondelok 27. septembra 2010 bola cez tiesňovú linku 150 

ohlásená ţiadosť o pomoc pri záchrane jeleňa, ktorého silný 
prúd v kanály rieky Váh unášal smerom k vodnej elektrárni 
Skalka v Trenčíne. Na miesto boli vyslaní piati príslušníci z 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Trenčíne. 

Ako informoval 
krajský hovorca ha-
sičov Ing. Marián 
Petrík, hasiči sa 
rozdelili do dvoch 
skupín po oboch 
brehoch kanála. Je-
den preplával v po-
tápačskom obleku s 
lanom na druhú 
stranu. Plávajúceho 

jeleňa sa podarilo zachytiť lanom za paroţie a pritiahnuť k 
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brehu. Tam mu na paroţie pomocou slučky uviazali ďalšie la-
no a s pomocou pracovníkov vodnej elektrárne a príslušníkov 
polície sa jeleňa podarilo vytiahnuť na breh. 

Prevoz jeleňa do poľovného revíru zabezpečili členovia 
Zdruţenia vlastníkov poľovných pozemkov Opatová. 

www.sme.sk 29.09.2010 
 
Strana Sloboda a solidarita v Trenčíne pôjde do komunál-

nych volieb v novembri 2010 samostatne a na post primátora 
podporí Mgr. Richarda Rybníčka. Na poslanecké posty strana 
Sloboda a solidarita postaví 19 kandidátov.  

Ako informovala Mgr. Renáta Kaščáková z trenčianskej 
organizácie Sloboda a Solidarita, rozhodnutie nevstúpiť do 
koalície so stranami, ktoré sú zodpovedné za terajší chod mes-
ta, strana Sloboda a Solidarita vyhodnotila ako jediné akcep-
tovateľné pre svojich voličov a sympatizantov, u ktorých pre-
vláda pocit nespokojnosti so súčasným vedením mesta a ţelajú 
si zmenu. 

Predstavy strany o vedení mesta Trenčín sú podľa nej do 
budúcnosti postavené na princípoch otvorenosti samosprávy 
občanom, zodpovedného hospodárenia s verejnými financia-
mi, odstránení rizika korupcie a vytváraní lákavých príleţitostí 
pre podnikanie, ţivot a voľný čas. Tieto princípy bude strana 
presadzovať vo svojom volebnom programe nazvanom „Nové 
osobnosti - nové myslenie - nový Trenčín“, ktorý bude v krát-
kom čase zverejnený na svojej webovej stránke. Strana sa po 
dôslednom zváţení prezentovaných kandidátov na post primá-
tora sa rozhodli svojim voličom a sympatizantom odporučiť, 
aby volili nezávislého kandidáta Mgr. Richarda Rybníčka. 

www.sme.sk 20. 10. 2010 
 
„Verím, ţe o štyri roky sa vrátim a vyhrám,“ reagoval Ing. 

Ľubomír Ţabár na rozhodnutie strany Smer – Sociálna de-
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mokracia stiahnuť ho z kandidátky na primátora Trenčína. 
Smer zároveň voličov vyzval voliť nezávislého kandidáta 
Mgr. Richarda Rybníčka. Tomu tak výrazne stúpli šance na 
poráţku súčasného primátora Trenčína Ing. Branislava Cellera 
(SDKÚ).  

Rozhodnutie o stiahnutí Ing. Ľubomíra Ţabára doručila 
mestskej volebnej komisii dňa 18. októbra 2010 predsedníčka 
strany Smer Ing. Magda Košútová a to aj napriek odporu čas-
ti členskej základne. Viacerí straníci hovoria o podrazení 
vlastného kandidáta a zvaţujú vystúpenie zo strany. „Je to do 
plaču, keď jediný stredoľavý kandidát na primátora mohol vy-
hrať vo voľbách a vlastní ľudia ho odpísali,“ reagoval súčasný 
poslanec strany Smer v trenčianskom mestskom zastupiteľstve 
Vladimír Gavenda.  

„Politická strana Smer ma nominovala a bolo v jej moţnos-
tiach ma aj stiahnuť. Som presvedčený, ţe moja kampaň bola 
vedená profesio-
nálne a v mnohom 
prispela k stmele-
niu zdravého jadra 
strany Smer v 
Trenčíne,“ napísal 
vo svojom stanovi-
sku Ing. Ľubomír 
Ţabár.  

S Mgr. Richar-
dom Rybníčkom o jeho podpore rokoval v Trenčíne aj predse-
da strany Smer Róbert Fico. „Na ţiadnej protihodnote ani po-
stoch sme sa nedohadovali. Jediné, čo som povedal je, ţe som 
pripravený spolupracovať,“ povedal Mgr. Richard Rybníček. 

www.sme.sk 19.10.2010  
 

Dňa 21. októbra 2010 si pripomenul Euroregión Bílé-Biele 
Karpaty spolu s partnermi projektu financovaného z Medzi-
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národného višegrádskeho fondu na konferencii pri príleţitosti 
jeho 10. výročia, ktorá sa niesla pod heslom „Výmena znalos-
tí a osvedčených postupov k udrţateľnému rozvoju cez-
hraničnej spolupráce krajín V4“ na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka. 

Účastníkov konferencie pri-
vítal jeho predseda Ing. Fran-
tišek Jeţík. Osobitne privítal 
podpredsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja Ing. Mi-
lana Panáčka, Ing. Janku 
Burianovú  z Ministerstva za-
hraničných vecí Slovenskej re-

publiky, Ing. Jířího Horáčka z Ministerstva pre miestny roz-
voj Českej republiky. Moderátor konferencie zvýraznil, ţe 
„cieľom konferencie je vzájomná výmena najlepších skúse-
ností v oblasti cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce, apli-
kovateľných aj na ostatných hraniciach partnerov v oblasti 
rozvoja ľudského potenciálu, inovácií a podnikania, progra-
moch cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce. Spoločne 
s partnermi, ktorými sú : 

- Región Bíle Karpaty, Zlín, Česká republika,  
- Zdruţenie Euroregión Tatry – Nowy Targ Poľská repub-

lika, 
- Obchodná 

a priemyselná 
komora Trenčín, 

- Priemyselná 
a hospodárska 
komora Uherské 
Hradište, 

- Asociácia ma-
lých a stredných 

Ing. František Jeţík 

predsednícky stôl 
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podnikov východnej s strednej Európy, Maďarsko sa 
zhodnotia doterajšie postupy v uplynulom období a to, čo 
bolo dobré pouţijeme aj pre nasledujúce obdobie. Zvý-
raznil, ţe konferencia je určená euroregionálnym zdruţe-
niam Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľskej re-
publiky a Maďarskej republiky, obchodným 
a priemyselným komorám, verejnej správe, regionálnym 
odborníkom, reprezentantom regionálnych univerzít, re-
gionálnym zduţeniam miest a obcí, podnikateľom, nezis-
kovým organizáciám.“  

Rokovanie konferencie pozdravil predseda Maďarsko-
slovenskej sekcie Maďarskej obchodnej a priemyselnej komo-
ry András Dombi. 

Za dva dni rokovania konferencie odznelo 21 prednášok, 
ktoré ako bolo prisľúbené budú zaslané všetkým jej účastní-
kom na CD nosičoch.  

Súčasťou konferencie boli tieto sprievodné podujatia : 
- Recepcia v Delovej bašte Trenčianskeho hradu, 
- Odovzdanie ceny Vitrum Pro Futurum Euroregiónu Bílé-

Biele Karpaty 
- a vernisáţ výstavy „Krehké stretnutia – Křehká střetnutí“ 

študentov a úspešných absolventov sklárskych škôl 
z Euroregiónu Bíle-Biele Karpaty. 

vlastné poznámky 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne sa dňa 21. októbra 2010 

po otvorení primátorom Ing. Branislavom Cellerom pokra-
čovalo návrhmi poslancov na doplnenie programu jeho roko-
vania. Ako posledný v poradí vystúpil poslanec Ing. Ján 
Krátky, ktorý navrhol svojim kolegom, aby nehlasovali za 
schválenie programu, pretoţe chýba najdôleţitejší bod a to 
rozpočet na budúci rok 2011. V diskusii primátor Trenčína 
Ing. Branislav Celler mu odpovedal, ţe rozpočet sa pripravuje 
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a mal by sa schvaľovať v decembri 2010. O ďalšom priebehu 
schôdze mestského zastupiteľstva rozhodli poslanci, keď z 18 
prítomných poslancov hlasovalo za schválenie programu iba 
osem, čo nestačilo, aby rokovanie mestského zastupiteľstva 
ďalej pokračovalo. 

www.sme.sk 21.10.2010 
 
V strane Smer – Sociálna demokracia prišlo k prvým perso-

nálnym zmenám po parlamentných voľbách na úrovni Tren-
čianskeho kraja a Trenčianskeho okresu.  

Z postu predsedníčky krajskej organizácie v Trenčíne od-
stúpila poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Ing. 
Magda Košútová, ktorá sama poţiadala o uvoľnenie 
z funkcie, uviedla hovorkyňa strany Smer Silvia Glendová. 
Predsedníctvo strany poverilo vedením krajskej organizácie 
exministra obrany Jaroslava Bašku.  

Zmena nastala vo vedení aj v trenčianskej okresnej organi-
zácii, keď z postu jej predsedníčky odstúpila bývalá štátna ta-
jomníčka na ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky 
JUDr. Anna Viteková a poverená bola Ing. Magda Košúto-
vá. 

www.sme.sk 24.10.2010 
pomocná evidencia 708/1/2010  
 
Krajskí poslanci na zasadnutí dňa 25. októbra 2010 schválili 

rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie 
2011 aţ 2013. Celkové výdavky na budúci rok budú 
152.924.063 eúr, z toho je 113.724.966 eúr vyčlenených na 
beţné výdavky, zvyšok sú kapitálové výdavky. Príjmy Tren-
čianskeho samosprávneho kraja sú na nasledujúci rok naplá-
nované na 141.096.546 eúr, z toho 114.062.414 eúr predstavu-
jú beţné príjmy. Hlavný kontrolór odporučil schválenie na-
vrhnutého rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pri 
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rozpočte ráta kraj aj s vyuţitím na zasadnutí zastupiteľstva 
schváleného úveru vo výške 13,8 milióna eúr. 

Rozpočet na obdobie 2011 aţ 2013 je zostavený ako vyrov-
naný, na rok 2011 je však prebytkový, pričom kapitálový roz-
počet je schodkový. Schodok chce Trenčiansky samosprávny 

kraj vykryť pre-
bytkom z beţné-
ho rozpočtu a 
taktieţ aj finanč-
nými operácia-
mi. Príjmovú 
časť finančných 
operácií tvoria 
prevody pro-
striedkov z fi-
nančných fondov 
a návratné zdroje 

financovania. 
Poslanecké kluby strán Slovenskej a kresťanskej únie – 

Demokratickej strany a Kresťansko-demokratického hnutia sa 
rozhodli schválenie rozpočtu nepodporiť. Poslanec Ing. Milan 
Jurčík navrhol vyčleniť z rozpočtu čiastku 100 - tisíc eúr na 
kúpu filtra pre spaľovňu v Povaţskej Bystrici, návrh však ne-
prešiel. Rovnako poslanci neschválili návrh poslanca Pavla 
Halabrína, aby sa zmenila metodika príjmov a výdavkov roz-
počtu. 

www.sm.sk 25.10.2010 
 
Pri príleţitosti 92. výročia vzniku Československa dňa               

27. októbra 2010 sa uskutočnil pietny akt v mestskom parku 
v Trenčíne pomenovanom po slávnom rodákovi z Košarísk 
Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, na ktorom sa zúčastnili zá-
stupcovia mesta Trenčín a Uherského Hradišťa pod vedením 
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primátora Mesta Trenčín Ing. Branislavom 
Cellerom a starostky miestnej časti Kuno-
vice z Uherského Hradišťa Ivony Majičko-
vej. Obaja vedúci delegácii predniesli prí-
hovory a poloţili k pamätníku M. R. Štefá-
nika kvetinové tufy. Po ukončení pietneho 
aktu pozval primátor Trenčína Ing. Branis-
lav Celler prítomných hostí na agapé do ho-
tela Tatra. 

vlastné poznámky 
 
Tohtoročného podujatia Open days, ktoré sa v mesiaci ok-

tóber 2010 konalo v Bruseli, sa zúčastnilo viac ako 6000 zá-
stupcov z 240 regiónov a miest. Na Európskom týţdni regió-
nov a miest bol prítomný aj Trenčiansky samosprávny kraj.  

So šiestimi partnerskými regiónmi z Poľska, Českej repub-
liky, Rakúska a Talianska pripravil Trenčiansky samosprávny 
kraj workshop na tému „Makroregionálna spolupráca 
v oblasti dopravy“. Jeho cieľom bolo podporiť dopravnú ţe-
lezničnú os Balticko-jadranský koridor a jeho začlenenie do 
budúcej Transeurópskej dopravnej siete, ktorej revízia 
v súčasnosti prebieha. Na workshope vystúpili zástupcovia 
partnerských regiónov s príkladmi úspešných projektov reali-
zovaných v oblasti dopravy ako aj s argumentmi, prečo je pre-
dĺţenie dopravnej osi aţ po Jadranské more dôleţité a aký 
ekonomický prínos bude mať pre dotknuté regióny.  

Súčasťou Open days boli pravidelné aj tzv. miestne poduja-
tia v partnerských regiónoch. Tento rok to bolo viac ako 260 
podujatí – konferencií, kultúrnych aktivít, výstav a veľtrhov, 
ktoré sa konajú od septembra do novembra v celej Európe. 
Trenčianske miestne podujatia Open days 2010 sa konali na 
Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja v dňoch 25. – 26. 
októbra 2010 organizované Europe Direct Trenčín ako Deň 
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otvorených dverí, počas ktorých bude svoju činnosť prezento-
vať 13 organizácií pracujúcich s mládeţou v našom kraji, ako 
aj organizácie zastupujúce inštitúcie Európskej únie na Slo-
vensku. Mládeţ mala moţnosť získať informačné materiály 
a vypočuť si mnohé prezentácie o aktivitách prizvaných orga-
nizácií, ale aj zapojiť sa do vedomostnej súťaţe.   

V piatok 29. októbra 2010 Trenčiansky samosprávny kraj za 
účasti svojej referentky pre európske záleţitosti Mgr. Beaty 
Balkovej, pôsobiacej  priamo v Bruseli a jej hostí  - dôleţitých 
sociálno-ekonomických partnerov z regiónu – organizovala 
debatu o odbornom workshope v Bruseli počas Open days.  
Podujatie otvorila spolu s projektovou manaţérkou Europe Di-
rect Trenčín Ing. Radkou Halušicovou a vedúcim odboru re-
gionálneho rozvoja Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Jozefom Hlinkom. 

www.tsk.sk 25.10.2010 
 

Dňa 27. októbra 2010 v Trenčíne sa konala verejná diskusia 
s kandidátmi na primátora mesta. Diskutovanou témou bola 
kultúrno-výchovná činnosť v meste Trenčín. Kandidáti sa 
zhodli na tom, ţe v meste chýba dôstojný kultúrny objekt.  

Systém financovania a manaţovania kultúry, rovnako ako 
nedostatok vhodných priestorov pre kultúrne zoskupenia v 
Trenčíne boli nosnými témami verejnej diskusie s vybranými 
kandidátmi na primátora mesta. Súčasný stav a perspektívy 
trenčianskej kultúry analyzovali súčasný primátor Ing. Bra-
nislav Celler – Slovenská demokratická a kresťanská únia – 
Demokratická strana, Most-Híd a kandidáti na primátora Ing. 
Ján Krátky – Kresťansko-demokratické hnutie, Ľudová stra-
ny –Hnutie za demokratické Slovensko a Mgr. Richard Ryb-
níček – nezávislý kandidát.  

Ing. Branislav Celler zdôraznil, ţe zrušenie monopolnej kul-
túrnej inštitúcie – mestského kultúrneho strediska a vytvorenie 
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grantového systému podpory boli pre kultúru prínosom a v po-
rovnaní s minulosťou sa otvoril priestor aj pre menšinové kul-
túrne ţánre.  

Podľa Mgr. Richarda Rybníčka spôsobil grantový systém 
podpory kultúry jej „brutálne stranícke spolitizovanie“. Zve-
rejňuje sa síce, kto dostal dotácie, no nezverejňujú sa dôvody 
ich pridelenia. Rovnako poukázal na nesystémové riadenie 
kultúry v Trenčíne, keď sa najskôr prijme rozhodnutie a aţ po-
tom sa zisťuje, aké to prináša účinky. Trenčianska kultúra 
podľa neho potrebuje predovšetkým diskusiu s odborníkmi a 
odborné manaţovanie. 

Ing. Ján Krátky síce pripustil určité pozitívne trendy, no 
myslí si, ţe kultúra v najmenšom slovenskom krajskom meste 
potrebuje radikálnejšie zmeny. Ako povedal, najmä v posled-
ných mesiacoch dochádza v meste k zneuţívaniu kultúry na 
predvolebnú kampaň súčasného primátora. 

„Určite to tak nie je. Všetky akcie, ktoré sa robia na území 
mesta, sa robia pre občanov tohto mesta. Volebné obdobie je 
nastavené zákonom a je normálne, ţe primátor sa zúčastňuje 
všetkých akcií, ktoré sa v tomto meste dejú,“ vyvracia toto 
tvrdenie Ing. Jána Krátkeho Ing. Branislav Celler s tým, ţe ide 
o klasickú „predvolebnú pieseň“ jedného z kandidátov. 

Všetci traja kandidáti poukázali na absenciu kultúrneho ob-
jektu v meste. Megalomanský multifunkčný kultúrny komplex 
Posádkového klubu armády je v rukách Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky, ktoré podľa Mgr. Richarda Rybníčka vyso-
kým nájomným „zdiera“ mestské kultúrne organizácie. Ing. 
Branislav Celler poukázal aj na zloţitý systém objednávania 
priestorov, ktorý trvá niekedy aţ tri mesiace. Jediným multi-
funkčným kultúrnym stánkom v Trenčíne je tak chátrajúce ki-
no Hviezda, kde našli prístrešok niektoré odbory základnej 
umeleckej školy a alternatívny klub Lúč. Ing. Ján Krátky zdô-
raznil potrebu komplexnej rekonštrukcie celého objektu. Vízia 
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Ing. Richarda Rybníčka je urobiť z kina Hviezda multifunkčný 
klub, kde by našli uplatnenie rôzne ţánre a ktorý by vyhľadá-
vali milovníci nezávislej kultúry z celého Slovenska. Ing. Bra-
nislav Celler informoval, ţe je vypracovaný projekt rekon-
štrukcie spomínaného objektu. Ten ráta so sumou 3,3 milióna 
eur, no zatiaľ nebola vyhlásená ţiadna výzva na financovanie 
z eurofondov. Problémom rekonštrukcie by podľa neho mohla 
byť aj skutočnosť, ţe budova je národnou kultúrnou pamiat-
kou. Kulturologička Zdenka Pepelová si myslí, ţe výstupy z 
diskusie primátorských kandidátov sú tak trochu vágne. „Pri 
politických diskusiách to však bohuţiaľ, tak býva. O veľa ve-
ciach sa hovorí všeobecne a ideovo, čo však vyplýva aj z dra-
maturgickej koncepcie celej série diskusií. Minimálne v rovine 
základných ideí a predstáv kandidátov o tejto problematike tu 
však je pozitívny výstup.“  

Sériu diskusií na túto tému, ktoré sa  uskutočnili sa naraz v 
Bratislave, Ţiline, Košiciach, Banskej Bystrici a v Trenčíne, 
pripravila sieť nezávislých kultúrnych centier Anténa. Cieľom 
bolo upriamiť pozornosť politikov aj verejnosti na oblasť kul-
túry. 

www.sme.sk 28.10.2010 
pomocná evidencia 726/1/2010  

 
Branislav Celler, 43 rokov, primátor, koalícia 
SDKÚ a Most-Híd Doprava a most sú prioritou 
číslo jeden. Ale je to ako z múdrosti o troch gro-
šoch - jeden vrátiť seniorom - budovať nové cen-
trá, penzióny. Druhý investovať do budúcnosti - to 

sú rozvojové projekty, ale hlavne deti. Školstvo má podporu 
ako v máloktorom inom meste. Tretí groš dáme do lepšieho 
ţivota Trenčanov- nové chodníky, zeleň, zázemie pre komu-
nitnú činnosť, poriadok a bezpečnosť“. 
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Ján Krátky, 57 rokov, ekonóm, koalícia KDH, 
HZDS  Zasadím sa za urýchlené výstavby nového 
mosta, prijmem opatrenia na zníţenie dlhu mesta, 
budem budovať bezpečné a čisté mesto. Ostatné 
podľa volebného programu. 

Jaroslav Olah, 50 rokov, ţivnostník, nezávislý kandidát 
Sfunkčniť a zjednodušiť samosprávu mesta v prospech Tren-
čanov. Pomocou schopností,  ktoré mám, fungujú v Trenčíne 
viaceré subjekty, či uţ v ţivote občianskom, spoločenskom, 
alebo podnikaní.  Je pre mňa samozrejmosťou slúţiť druhým 

ľuďom. Pritom sa musíme správať  transparent-
ne, hospodárne, hľadať riešenia problémov 
a zároveň myslieť aj na budúcnosť.  To musí platiť 
aj v samospráve mesta. Garantom týchto hodnôt 

musí byť primátor. 
Pavel Poljovka, 63 rokov, advokát, nezávislý 
kandidát 
a) Okamţité skonsolidovanie mestských financií, 
prvý kvartál 2011 začať pozitívnou sínusoidou. 
b) Komplexná prestavba a výstavba dopravných 

komunikácií a infraštruktúry. 
c) Vybudujeme dôstojný domov dôchodcov a mestské divad-
lo. 
d) Vytvorím team odborníkov, ktorí na zveľadenie mes-
ta, zabezpečia financie z nórskych grandov a európskych fon-
dov, vytvoríme 600 nových pracovných miest. 
e) Zmeny v riadení mesta, postupný prechod na švédsky mo-
del. 

Richard Rybníček, 40 rokov, podnikateľ, ne-
závislý kandidát Prioritou bude ozdraviť ma-
naţment a chod mesta, financií, zmlúv, ale aj 
vzťahov v meste. Práve chyby vo vedení mesta, 
ale aj politikárčenie odsunulo projekty (doprava, 
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most), také dôleţité pre mesto, do neznáma. 
Ľubomír Ţabár, 53 rokov, podnikateľ, Smer 
Mojou prioritou je sprehľadniť a zlacniť činnosť 
mesta tak, aby nedochádzala k jeho ďalšiemu 
zadlţovaniu. Výška dlhu na jedného obyvateľa 
v našom meste je skutočne neúnosná. Rovnako 
dôleţitá je transparentnosť v činnosti úradu. Nu-

lový klientelizmus. Mesto bude slúţiť ľuďom a nie investo-
rom. Všetko pre človeka. Trenčín bude moderným mestom. 

vlastné poznámky 
 
Koncom októbra 2010 zverejnil Transparency Internacional 

Slovensko o otvorenosti najväčších samospráv občanov. Zve-
rejnený rebríček zaradil mesta Trenčín na štyridsiate miesto zo 
stovky hodnotených miest.  

Mesto Trenčín získalo 80 % indikátor v oblastiach prístupu 
k informáciám a tieţ v oblasti územného plánovania. Pokiaľ sa 
týka účasti verejnosti na rozhodovaní je to 34 %, pri predaji 
a prenájme majetku len 10 %. Na nule je Trenčín pri otvore-
nosti v dotáciách  a grantov a tieţ v oblasti personálnej politi-
ky. 

Transparency Internacional Slovensko pri hodnotení vychá-
dzal z troch zdrojov : 

- z kvality informovanosti cez webové stránky samospráv, 
- z odpovedí samospráv na dané otázky, 
- z odpovedí samospráv zaslaných neoficiálne. 
Trenčianske noviny 02.11.2010 
pomocná evidencia 735/2/2010 
 
Preťaţenosť slovenských ciest 2. a 3. triedy neoprávnenou 

tranzitnou dopravou zamestnávala 4. novembra 2010 
v Bratislave na rokovaní predsedov slovenských samospráv-
nych krajov SK-8. Hovorili aj o úbytku príjmov a o problé-
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moch s prefinancovaním fondov, ale aj s ich spolufinancova-
ním. Hosťom bratislavského zasadnutia bol aj generálny ta-
jomník Zdruţenia európskych regiónov Klaus Klipp.  

Ako informoval predseda SK-8 a predseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja Ing. Tibor Mikuš, o probléme chcú hovo-
riť na stretnutí s premiérkou i ministrom dopravy Slovenskej 
republiky. „Pretrváva veľmi nepriaznivý stav ciest ovplyvnený 
neoprávneným tranzitom ťaţkej nákladnej dopravy. Sú poško-
dzované aj komunikácie samosprávnych krajov, ale aj komu-
nikácie miest a obcí. Takisto majetok miest a obcí, ako sú ka-
nalizácie, vodovody, ale aj majetok občanov, ktorí majú domy 
postavené blízko ciest,“ povedal Ing. Tibor  Mikuš. V tejto ve-
ci chcú ţiadať o vypracovanie legislatívneho riešenia, ktoré by 
malo zabrániť neoprávnenej doprave kamiónov a nákladných 
áut. Ministrovi predloţia vlastný konkrétny návrh, ako reali-
zovať toto opatrenie. Predsedovia odhadujú, ţe 15 aţ 20 % 
ciest je trvale poškodzovaných ťaţkou nákladnou dopravou.  

„Uvedomujeme si určitý handicap Slovenska, ţe rozhodo-
vacie právomoci o alokácii fondov sú na úrovni rezortov. Sme 
presvedčení, ţe oveľa väčšia účinnosť by sa dosiahla posunom 
právomoci na úroveň samosprávnych krajov,“ povedal ďalej 
Mikuš. Ţupani tieţ konštatovali, ţe majú problémy nielen 
s prefinancovaním fondov, ale aj s ich spolufinancovaním, na-
koľko sú stále ťaţko dostupné výhodnejšie úvery. Rovnako 
citeľný je aj výpadok z príjmov podielových daní, ktorý sa sí-
ce uţ zmiernil, no stále predstavuje okolo 80 miliónov eur.  

Predsedovia chcú diskutovať aj s ministrom práce o novele 
zákona o sociálnych sluţbách a s ministrom školstva o finan-
covaní neštátnych školských zariadení.  

Predsedovia samosprávnych krajov diskutovali s prítomným 
generálnym tajomníkom Zdruţenia regiónov Európy Klausom 
Klippom o spolupráci so slovenskými samosprávnymi krajmi. 
Hovorili o tom, ako môţu slovenské kraje zlepšiť spoluprácu 
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so zdruţením európskych regiónov či ako sa zapojiť do tvorby 
európskych politík a efektnejšie tvoriť regionálne politiky. S 
Klausom Klippom bolo dohodnuté k týmto témam školenie so 
školiteľmi zo Zdruţenia regiónov Európy, ktoré sa uskutoční v 
Bratislave začiatkom roka 2011.  

pomocná evidencia 744/1/2010  
 

Audit  záväzkov Mesta Trenčín potvrdil údaje Mesta Tren-
čín ako jediné pravdivé, korektné a presné. Audit potvrdil,  ţe 
k 5. novembru 2010 sú celkové záväzky Mesta Trenčín po le-
hote splatnosti 3.141.154,90 eúr. Podiel záväzkov celkovo po 
lehote splatnosti k beţným príjmom je 10,88 %. Keďţe ide 
o ţivý proces, kaţdý deň sa situácia mení, tento údaj sa po-
stupne zniţuje. 

K 5. novembru 2010 bol dlh mesta po lehote splatnosti viac 
ako 60 dní 1,11% t.j. 320.743,57 eúr k beţným príjmom 
v roku 2009 (28.869.893 eur).  

Zo štátneho rozpočtu prišlo len v prvom polroku 2010 vý-
razne menej peňazí, ako bolo avizované. Celkový výpadok 
dane z príjmu predstavuje pre mesto Trenčín sumu 2,5 mil. 
eur. Po započítaní kompenzácie v hodnote 344.000 eúr ide 
o výpadok vo výške pribliţne 2,1 mil. eúr. 

S týmto stavom sa však Mesto Trenčín vysporiadalo bez to-
ho, aby to akokoľvek pocítili obyvatelia mesta Trenčín. To 
znamená, ţe všetky sluţby pre občana boli naďalej zabezpe-
čované v nezmenenej kvalite.  

Mesto nepristúpilo ani k zvyšovaniu napr. poplatkov za od-
voz smetí, ako to bolo v niektorých  iných mestách a nič po-
dobné nepripravuje ani v budúcom roku. Naopak, Rozhodnu-
tím primátora hľadalo Mesto Trenčín rezervy v činnosti úradu 
vo výške 1,9 mil. eúr. Tieţ rokovalo s dodávateľmi sluţieb, 
prác a tovaru o splatnosti faktúr na dlhšie časové obdobie, po-
čas ktorého sa môţe Mesto Trenčín s týmito záväzkami reálne 
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vysporiadať. Viacerí partneri predĺţili dobu splatnosti faktúr 
pre zvyšok tohto roka a tieţ pre celý budúci rok. 

Za zmienku stojí aj fakt, ţe investície a rozvoj Mesta Tren-
čín pokračoval tak, ako bol naplánovaný.  Z hľadiska eurofon-
dov, z ktorých sa hradila rekonštrukcia troch základných škôl, 
Mesto Trenčín zaplatilo zo svojich zdrojov 700 tisíc eur, ktoré 
budú Mestu Trenčín čoskoro vrátené od štátu vo výške 
2.679.077,98 eúr. Obdobne sú aktuálne pripravené na zaplate-
nie faktúry v hodnote 1,5 mil. eúr. Tie budú tieţ Mestu Tren-
čín štátom refundované.  

Okrem toho, po zmene vlády sa platby od štátu opäť stabili-
zovali a situácia sa postupne zlepšuje. Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky prognózuje zvýšenie podielových daní 
o 23%. Mesto Trenčín očakáva od štátu okrem plynulých 
príjmov z podielových daní v ďalších mesiacoch aj preplatenie 
5,1 milióna eur za investície súvisiace s modernizáciou ţelez-
ničnej trate a ďalších infraštruktúrnych projektov.  

Vzhľadom na uţ vyššie uvedené očakávané príjmy od štátu 
sa ku koncu kalendárneho roka dá predpokladať pokles záväz-
kov po lehote splatnosti. 

Mesto Trenčín nezávislým auditom vyvrátilo nepravdivé 
fámy o zadĺţenosti. Okrem uţ vyššie uvedených informácií, 
ešte jeden konkrétny príklad súvisiaci s nepravdivými údajmi 
o záväzkoch mesta platieb za odpad voči zmluvnému partne-
rovi Marius Pedersen. 

Mesto Trenčín zaplatilo k októbru 2010 za odpad sumu 
2.500.000 eúr a občania zaplatili Mestu za odpad k októbru 
2010 sumu 1.901.213 eúr. Z porovnania vyplýva, ţe Mesto 
Trenčín na sluţby súvisiace so zberom, odvozom a likvidáciou 
odpadu, ako kaţdý rok, dopláca. Nie je teda pravda o neúhrade 
prostriedkami vybranými od občanov. V súvislosti s týmto 
obvinením Mesto pristúpi k podaniu trestného oznámenia. 

vlastné poznámky 
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Viac ako 47-tisíc oprávnených voličov bude mať v Trenčíne 
právo vybrať si v komunálnych voľbách spomedzi šiestich 
kandidátov na primátora mesta a 25 poslancov mestského za-
stupiteľstva. Na poslanecké posty kandidovalo v Trenčíne 178 
kandidátov. Počet oprávnených voličov nebol definitívny, pre-
toţe sa mení súvislosti s prirodzeným pohybom obyvateľstva 
ich presný počet bude známy aţ bezprostredne pred voľbami.  

Voliči v Trenčíne budú hlasovať v štyroch volebných obvo-
doch v 50 volebných okrskoch. Predsedníčkou mestskej vo-
lebnej komisie sa stala Jana Pristašová zo Slovenskej národ-
nej strany a podpredsedom Ing. Ján Hubinský z Kresťansko-
demokratického hnutia. 

Pôvodne prejavilo záujem kandidovať 184 na poslanca do 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne. No po preverení kandi-
dačných listín a zaregistrovaní mestskou volebnou komisiou 
ich počet klesol na 178.  

www.sme.sk 05.11.2010  
pomocná evidencia 741/1/2010  
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH prijal dňa 10. novembra 2010 na Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja známeho vedca, lekára 
a spisovateľa ţijúceho v Salzburgu prof. MUDr. Ivana En-
glera, PhD, ktorého sprevádzal prednosta Ústavu fyziológie 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Lekárskej fakulty 
v Košiciach prof. MUDr. Viliam Donič, CSc. Profesor 
MUDr. Ivan Engler, PhD. rodák z Trenčína, je zakladateľom 
celosvetovo známej, uznávanej a ocenenej liečby ionizovaným 
kyslíkom. Po srdečnom rozhovore predovšetkým na témy od-
borné, zavítal prof. MUDr. Ivan Engler, PhD. medzi trenčian-
skych seniorov, pre ktorých  v Kultúrnom centre Stred Dlhé 
Hony Trenčín v rámci Akadémie tretieho veku odprezentoval 
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prednášku na tému „Staronové liečenie a predchádzanie chro-
nickým chorobám“. 

www.tsk.sk 10.11.2010 
 
Dňa 11. novembra 2010 sa uskutočnilo výročné zasadnutie 

poradného orgánu primátora Mesta Trenčín Rada starších. 
Hlavným bodom rokovania bolo zhodnotenie vzájomnej spo-
lupráce s magistrátom a predstavenie niektorých vízií do bu-
dúcnosti, ktoré vykonal jej predseda Ing. Jozef Miklóš. Čin-
nosť orgánu ocenil aj primátor Ing. Branislav Celler, ktorý 
vo svojom príhovore konštatoval, ţe „bol som rád, keď som s 
vami mohol spolupracovať. Ďakujem vám za vašu prácu, kto-
rou ste chceli zlepšiť ţivot všetkých Trenčanov. Som presved-
čený, ţe Rada starších je dobrý projekt a bude pokračovať aj 
ďalej.“ 

pomocná evidencia 811/1/2010 
 
Úradujúci primátor Trenčína Ing. Branislav Celler a jeho 

najväčší konkurent v súboji o primátorské kreslo pod Matúšo-
vým hradom Mgr. Richard Rybníček volili v rovnakej vole-
nej miestnosti vo volebnom obvode č. 6 v Základnej škole 
Bezručova v Trenčíne, keď Ing. Branislav Celler odovzdal 
svoj hlas o 11. h a Mgr. Richard Rybníček odvolil o hodinu 
neskôr.   

„Komunálne voľby povaţujem minimálne za rovnako dôle-
ţité ako parlamentné. Vo viacerých veciach sú moţno ešte dô-
leţitejšie, pretoţe s komunálnymi témami sa občan stretáva 
kaţdodenne. Preto si myslím, ţe volebná účasť v komunál-
nych voľbách by sa mala zvyšovať. Občania by mali pocho-
piť, ţe práve v týchto voľbách sa rozhoduje o kvalite ich ţivo-
ta,“ povedal Ing. Branislav Celler.  

Mgr. Richard Rybníček v týchto voľbách pochopil, ţe deliť 
ľudí na komunálnej úrovni na pravicových a ľavicových je ne-
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zmysel. „Ja som na vlastnej koţi pocítil, čo to je byť v meste, 
kde som vyrastal a kde tých ľudí poznám. Dôleţité je, čo ten 
človek v ţivote má za sebou a aký ţivot ţije a nie koho volil v 
parlamentných voľbách.“. 

www.sme.sk 27.11.2010 
 
Skorých ranných hodinách dňa 13. novembra 2010 uţ bolo 

jasné, ţe novým  trenčianskym primátorom sa stal nezávislý 
kandidát Mgr. Richard Rybníček, ktorý získal podľa neofi-
ciálnych výsledkov komunálnych volieb v boji o primátorské 
kreslo viac ako 70 % z odovzdaných platných hlasov a svojich 
dvoch najväčších konkurentov – Ing. Branislava Cellera 
(SDKÚ, Most-Híd) a Ing. Jána Krátkeho (KDH, ĽS - HZDS) 
porazil o viac ako 12.000 hlasov. Pred úradujúcim primátorom 
Trenčína Ing. Branislavom Cellerom skončil i kandidát KDH a 
HZDS Ing. Ján Krátky. 

Z 20.624 odovzdaných platných hlasov získal Mgr. Richard 
Rybníček 14.706, t.j. 70,83 %. Druhému Ing. Jánovi Krátkemu 
odovzdalo svoj hlas 2.491 Trenčanov t.j. % a Ing.  Branislav 
Celler získal 2.328 hlasov, t.j. 11,29 % Štvrtý v poradí Jaro-
slav Olah si pripísal 692 hlasov, t.j. 3,36 %. Piaty skončil Ing. 
Ľubomír Ţabár zo ziskom 280 hlasov, 1,36 % i napriek tomu, 
ţe ho strana Smer-SD z kandidátky pred voľbami stiahla. Po-

sledný šiesty v hla-
sovaní Trenčanov 
skončil s 226 
hlasmi, t.j. 1,09 % 
nezávislý kandidát 
JUDr. Pavel Po-
ljovka.  
Po vyhodnotení 
hlasovania víťazný 

kandidát na primátora Mgr. Richard Rybníček povedal, ţe 
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„som veľmi šťastný, je to vlastne splnenie našej vízie, aby sme 
prišli do mesta, otvorili mesto a aby som získal veľmi silný 
mandát od Trenčanov. Zdá sa, podľa neoficiálnych výsledkov, 
ţe ten mandát bude veľmi silný. Ţelal som si, aby volilo, čo 
najviac ľudí, aby som pri rokovaní s ministerstvami a vládou 
mal silný mandát.“ Dodal, ţe „prvou vecou, ktorú chce urobiť, 
nebude pracovná na úrade, ale na výročie Františka Xaverské-
ho – patróna mesta sa chce 3. decembra 2010 v kostole piaris-
tov na svätej omši poďakovať Bohu aj obyvateľom Trenčína 
za krásny výsledok“.  

„Občanom je nutné povedať jednu zásadnú informáciu - 
kde sa mesto momentálne nachádza, v ako stave sme ho našli. 
Rovnako musíme vedieť, z akej východiskovej čiary sa začína 
môj mandát a akým smerom máme ísť,“ dodal Mgr. Richard 
Rybníček s tým, ţe je potrebné spraviť audity a analýzy. Zdô-
raznil, ţe jeho volebná kampaň nebola vedená proti niekomu a 
niečomu, ale za niečo.  

vlastné poznámky 
 
Dňa 12. novembra 2010 vo voľbách do Mestského zastupi-

teľstva v Trenčíne boli zvolení za jeho poslancov : 
1. Ján  Kanaba  JUDr. Smer – sociálna demokracia   

1.620 

2. Oto  Barborák,  Ing., CSc.Smer – sociálna demokracia   

1.267 

3. Emil  Košút, Ing. Smer – sociálna demokracia   
1.013  

4. Michal  Urbánek , Ing. Slovenská demokratická a     
     kresťanská únia, 908 
     Demokratická strana, 
     MOST - HÍD  

5. Pavol  Kubečka, Ing. Smer – sociálna demokracia 
889  
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6.  Daniel Beníček, PaedDr. Smer – sociálna demokracia 
      866 
7. Patrik Ţák    Nezávislý kandidát 1.534  
8. Ján Babič    Nezávislý kandidát 1.121 
9. Stanislav Pastva, MUDr. Smer – sociálna demokracia 
      974 

10. Peter Gašparovič, Ing. Smer – sociálna demokracia  
          858 
11. Branislav Zubričaňák  Slovenská demokratická a   
      kresťanská únia, Demokratická  
      strana, MOST - HÍD 855       
12. Eduard Hartmann    Slovenská národná strana  778  
13. Milan Kováčik, JUDr. Smer – sociálna demokracia 776 
14. Leo Kuţela, PhDr. Nezávislý kandidát  1.604  
15. Dušan Paška    Nezávislý kandidát  1.395 
16. Renáta Kaščáková Mgr. Sloboda a Solidarita 1.387  
17. František Koronczi    Smer – sociálna demokracia 1.297  
18. Vladimír Gavenda    Smer – sociálna demokracia 1.249 
19. Róbert Lifka Ing. Paliho Kapurková – veselá politic- 
      ká strana  1.172 
        
20. Rastislav Kudla Mgr. Smer – sociálna demokracia  968 
21. Mário Krist Ing. Smer – sociálna demokracia 938 
22. Tomáš Vaňo Bc. Kresťanskodemokratické hnutie  

 Ľudová strana – Hnutie za demo- 
 kratické Slovensko 1.898 

23. Martin Barčák    Nezávislý kandidát  1.522  
24. Ladislav  Pavlík  Mgr. Smer – sociálna demokracia  827 
25. Patrik  Burian    Kresťanskodemokratické hnutie
  Ľudová strana – Hnutie za  
 demokratické Slovensko 634 
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Náhradníci na poslancov do Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne od 21. decembra 2010 sa stali : 
 

1. Richard Medal Mgr. Nezávislý kandidát  748 
2. Anna Plánková Mgr. Slovenská demokratická a   

   kresťanská únia, Demokra- 
   tická strana, MOST - HÍD 724   

3. Vladimír Mráz Ing. Nezávislý kandidát 674 
4. Vladimír  Dobiaš  MUDr. Nezávislý kandidát 628 
5. Richard  Ščepko    Nezávislý kandidát 600 
6. Július  Homola  Ing. Nezávislý kandidát 599  
7. Tomáš  Baláţ  Ing. Nezávislý kandidát 596 
8. Alena  Kvasničková  Mgr. Kresťanskodemokratické   
  hnutie, Ľudová strana –  
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  Hnutie za demokratické  
  Slovensko 588  

9.  Pavol  Kašuba  Ing. Sloboda a Solidarita 529  
10.  Slavomil  Olexík  Ing. arch. Nezávislý kandidát 518  
11. Marián Ţák    Kresťanskodemokratické  
      hnutie, Ľudová strana –  
      Hnutie za demokratické  
      Slovensko 507  
12. Peter  Hlucháň  Ing. Nezávislý kandidát  501 
13. Gabriela  Hubinská    Kresťanskodemokratické  
      hnutie, Ľudová strana –  
      Hnutie za demokratické  
 Slovensko  500 

14. Erika Vravková Ing. Nezávislý kandidát  495 
15  Ľuboš  Balušík  Ing. Sloboda a Solidarita  492 
16.   Emil  Novák  RNDr. Slovenská demokratická a   
      kresťanská únia, Demokra- 
      tická strana, MOST - HÍD 455       
17. Jozef  Hrubo Dr. Nezávislý kandidát  436 
18. Miroslav Jaška Ing. Nezávislý kandidát  436 
19. Igor Kvasnica Ing. PhD. Kresťanskodemokratické   
      hnutie, Ľudová strana –         Hnutie za  
 demokratické Slovensko 426  

20. Michal  Kučerák  Ing. Slovenská demokratická a   
      kresťanská únia,  
      Demokratická strana,  
      MOST - HÍD 408  

21. Patrícia Hamříková-Kuhlöffelová  Liga, občiansko-
liberálna strana 404        

22. Patrik Anina Ing. Slovenská demokratická a   
      kresťanská únia, Demokra- 
      tická strana, MOST - HÍD 401 
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23. Dagmar Mikulášová RNDr. Nová Demokracia  
    Strana demokratickej  
    ľavice 392 

www.sme.sk 28.11.2010 
pomocná evidencia 829/1/2010, 830/1/2010  
 

Pri hroboch na vojen-
skom cintoríne v Trenčíne 
sa dňa 15.novembra 2010 
stretli veteráni druhej sve-
tovej vojny, aby si pri prí-
leţitosti Dňa veteránov 
vojen, ktorý je v západnej 
Európe známy ako Deň 
červených makov. V spo-

mienkach zaspomínali veteráni na statočných slovenských vo-
jakov, ktorí v radoch západných spojencov písali svojím od-
hodlaním krásnu históriu, ku ktorej sa môţu všetci s hrdosťou 
vracať. Tí, ktorí vojnu preţili, prišli späť domov s pevnou vie-
rou, ţe priniesli so sebou slobodu západného sveta, nevyhnut-
ne spojenú so všetkými mravnými hodnotami. Súčasťou spo-
mienky bolo kladenie červených makov a zapaľovanie sviet-
nikov so sviečkami na hroby a k pamätníku.  

vlastné poznámky 
 
Mestskí poslanci  rozhodli na mestskom zastupiteľstve dňa 

15. novembra 2010 o zriadení a prevádzkovaní nocľahárne, 
vytvorení nízko prahového denného centra a terénnej sociálnej 
sluţby - streetworku. Tá bude v pôsobnosti mestskej 
rozpočtovej organizácie Sociálne sluţby mesta Trenčín. 
Začiatok ich prevádzky je naplánovaný na január 2011. 
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Výdavky na rok 2011 pre všetky tri sluţby predstavujú 
93.740 eur a budú hradené sú z mestského rozpočtu. Kapacita 
nocľahárne bude 60 osôb. Nová nocľaháreň poskytne ľudom 
bez domova strechu nad hlavou za symbolický poplatok. Budú 
mať tak moţnosť prenocovať v teple, priestor pre osobnú hy-
gienu a pripraviť si jedlo. V streetworku bude fungovať kolek-
tív ľudí, ktorí budú pomáhať bezdomovcom priamo v tren-
čianskych uliciach. Budú ich vyhľadávať na miestach, kde sa 

najčastejšie zdrţujú. Jedná 
sa o ţelezničnú stanicu, 
centrum mesta, park a 
opustené domy. Pracovníci 
by mali pomôcť bezdo-
movcom so zvládaním ţi-
vota a ťaţkých ţivotných 
situácií. Najskôr sústredia 
však svoju pozornosť na 
riešenie akútnych krízo-

vých situácií ľudí bez domova, teda zabezpečiť im stravu, 
nocľah a poskytnúť im aj zdravotnú starostlivosť.  

Činnosť týchto pracovníkov streetworku bude zameraná na 
snahu o zmenu ţivotného štýlu bezdomovcov, riešenia ich zá-
vislosti od alkoholu či drog. Pomôţu im pri vybavovaní zále-
ţitostí na rôznych úradov, hľadaní práce i pri kontaktovaní ro-
diny. Na aktivitu a prácu streetworkera budú nadväzovať sluţ-
by denných centier. V Trenčíne funguje Dom Charity Jere-
miáš, ktorý slúţi len ako nocľaháreň pre bezdomovcov. Pre-
vádzkuje ho Diecézna charita Nitra v spolupráci s mestom 
Trenčín od roku 2007. Minulý rok sa v zariadení vystriedalo 
spolu 162 klientov, z toho 25 ţien a 130 muţov. V zimnom 
období však bola nocľaháreň stále plná. V Trenčíne však chý-
ba denné centrum a terénna sociálna práca a kapacita Domu 
Charity Jeremiáš je len 30 osôb. V Trenčíne ţilo v prvom pol-
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roku tohto roka 60 osôb bez domova, ktoré majú v meste trva-
lý pobyt a 50 bezdomovcov, ktorí majú bydlisko mimo kraj-
ského mesta. 

www.sme.sk 22.11.2010  
pomocná evidencia 808/1/2010 

 
Neţná revolúcia v novembri 1989 zosobnila pád totalitného 

komunistického reţimu. Mesto Trenčín si aj tento rok pripo-
menulo nekrvavé udalosti spred dvadsaťjeden rokmi, ktorých 
výsledkom bol prevrat v demokratickú spoločnosť. 

Najprv dňa 16. novembra 2010 podvečer, teda deň pred vý-
ročným dňom, zazneli 
na Mierovom námestí 
minikoncerty známych 
hudobných zoskupení, 
ktoré pripravilo Mesto 
Trenčín v spolupráci 
s Agentúrou Pohoda pre 
všetkých Trenčanov. 
Ako prvá vystúpila naj-
zásadnejšia skupina čes-

koslovenského undergroundu The Plastic people of The Uni-
verse. O tejto skupine bolo známe, ţe nebola ochotná robiť 
kompromisy s komunistickým reţimom, čo viedlo k prena-
sledovaniu a zatýkaniu jej členov, aţ sa skupina nakoniec cel-
kom stiahla do úzadia. Napriek tomu výrazne ovplyvňovala 
hudobné podhubie i spoločenské dianie. Vlna zatýkania v roku 
1977 iniciovala vznik Charty 77 a jej nehrajúci člen Václav 
Havel bol lídrom Neţnej revolúcie. Príbeh The Plastic People 
of The Universe je výnimočný vo svetovom meradle, je skve-
lé, ţe prišli práve do Trenčína osláviť 17. november. 

Po tejto skupine si Trenčania vypočuli legendu slovenského 
artrocku, Collegium Musicum, jeho protagonistov Mariána 
Vargu, Fedora Frešu, Fera Grigláka a Martina Valihoru, čo 
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meno, to pojem, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili celé ge-
nerácie muzikantov a patrili vţdy k tomu najhodnotnejšiemu 
na slovenskej scéne. 

Koncertné vystúpenia 
na Mierovom námestí za-
vŕšila skupina Tata bojs. 
Vznikli v roku 1988 a stá-
le sú povaţovaní za mladú 
a progresívnu kapelu. 
Úţasné nasadenie, strhu-
júce koncerty, súčasný 
zvuk, dobré texty a samo-
zrejme výborná hudba. Skupina „Tata bojs“ patrí k špičke 
českej hudobnej scény. 

Deň spomienky na Neţnú revolúciu bol ukončený výni-
močným divadelným predstavením „Divadla na tahu“, ktorá 
naštudovala hru „Zahradní slavnost“ od Václava Havla skupi-
na nadšencov, ktorí uţ pred rokom 1989 tajne študovali 
a uvádzali jeho hry. Hra je povaţovaná za prvú českú absurd-
nú hru, ktorá je však aktuálna aj dnes.  

Na druhý deň 17. novembra 2010 sa uskutočnila pietna 
spomienka pri Pamätníku obetiam komunizmu umiestneného 
v parčíku na Námestí svätej Anny na začiatku ktorej zaznela 
reprodukovaná hymna Slovenskej republiky a po nej míting 

otvorila Zuzka Staros-
tová. Potom sa postupne 
prihovoril k zúčastneným 
občanom a delegácii 
partnerského mesta Cran-
Gevrier primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav 
Celler, ktorý zvýraznil, 
ţe obdobie pred dvadsať-
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jeden rokmi, keď občania s radosťou privítali. Ideálom no-
vembra – sloboda, demokracia, právny štát a začlenenie Slo-
venska do Európskej únie sa stotoţnili bez rozdielu národností 
a vierovyznania. Oslobodenie národov spod komunistického 
jarma však prinieslo mnohé problémy. Moderná doma nepo-
vzniesla človeka, hovorí kardinál Korec. Zbavila ho do veľkej 
miery dôstojnosti a úcty. Humanizmus bez Boha nedodrţal 
svoje sľuby. Moderná kultúra vychovala z ľudí konzumentov 
tovaru a zábavy a túţbu po prepychu. Z ľudí sa stali nemyslia-
ce automaty. Sprievodnými javmi sa stala nezamestnanosť ako 
jeden z našich problémov. Kríza odhalila veľkosť priepasti, 
ktorá vznikla medzi krajinami trpiacimi štyridsať rokov pod 
sovietskou nadvládou a kraji-
nami, ktorých ekonomika sa 
slobodne rozvíjala. Pochopi-
teľná je aj ţivotná úroveň 
zdravotnej starostlivosti, výš-
ka penzií a iných ukazovate-
ľov ţivota. Za pochodu sa bu-
dujú diaľnice, modernizujeme 
ţelezničné trate, reformujeme zdravotníctvo, sociálny systém 
a školstvo. Súčasná kríza je nielen ekonomickou krízou, ale aj 
krízou morálnou. Stále platíme za to, ţe predchádzajúci spolo-
čenský systém vyhnal tisíce ľudí z krajiny, alebo poslali do 
väzení a doma sa dostali ľudia, ktorým stačila stranícka kniţ-
ka, predpokladu pre výkon vládnych funkcií. Krajina takto 
prišla o nadaných ľudí. Demokracia je pluralizmus zmierenie 
sa s faktom, ţe sme rôzni, ţe máme odlišné záujmy 
a svetonázor. November 1989 je permanentnou výzvou pre 
ľudí dobrej vôle, aby sa stali budovateľmi vlastného šťastia. 
Dnes nám nikto nič nedá zadarmo a prikrývať sa len takou pe-
rinou na akú máme prostriedky. Medzi ďalším vystúpením 
spisovateľa Rudolfa Dobiáša bolo vyplnené vystúpením hu-
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dobníka Miroslava Nedomu známou piesňou Karla Kryla 
„Bratřičku ...“ skomponovanou pri vstupe spojeneckých vojsk 
do Československa v roku 1968. Príhovor  spisovateľa Rudol-
fa Dobiaša sa niesol v spomienke na predchádzajúce roky, na 
ktoré si aj v Trenčíne nedobre spomína niekoľko desiatok ob-
čanov. Pri tejto príleţitosti by sme si mali spomenúť na ľudí, 
ktorí sa nedoţili dnešných slobodných dní ako Eduarda Tesá-

ra, Antona Tunegu a A. Púči-
ka.  

Záver sa niesol piesňami 
Karla Kryla v interpretácii Mi-
roslava Nedomu, pri ktorom 
zúčastnení občania zasvecova-
li kahance a kládli červené ru-
ţe. 

vlastné poznámky 
 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH. prijal dňa 18. novembra 2010  francúz-
skeho veľvyslanca  v Slovenskej republike  J. E. Jean - Má-
ria Bruna. Išlo o prvú  návštevu  tohto francúzskeho diploma-
ta v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorý  je vo funkcii 
 na Slovensku od 13. októbra 2010.  

Trenčiansky ţupan pri rozhovore pripomenul, ţe práve s 
francúzskym regiónom Pikardia má Trenčiansky samosprávny 
kraj veľmi čulé partnerské vzťahy. Ako príklad spomenul, ţe 
početná francúzska delegácia z mestečka Paulhan  bola na 
návšteve v Trenčíne a zúčastnila sa na oslavách 130. výročia 
narodenia generála francúzskej armády a  nositeľa francúzske-
ho Rádu Čestnej légie Milana Rastislava Štefánika, v jeho 
rodnom kraji v Košariskách a na Bradle. Partnerské sloven-
sko-francúzske kontakty udrţiavajú aj viaceré stredné školy. 
Z nich napríklad najstaršiu dvadsaťročnú tradíciu má kontakt 
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študentov Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne a Lýcea Ch. Baudela-
ira v Annecy.  

J. E. Jean – Marie Bruno si ešte pred prijatím u ţupana 
s obdivom prezrel Tren-
čiansky hrad, kde ho 
zaujala najmä pozoru-
hodná výtvarná  zbierka 
rodiny Ilešházyovcov, 
zaujala ho aj   expozícia 
výtvarného umenia 
 v Galérii M. A. Ba-
zovského. Navštívil aj 

bilingválne francúzsko-slovenské gymnázium v Trenčíne, kto-
ré uţ vychovalo veľa  úspešných absolventov. Po stretnutí so 
ţupanom sa  J. M. Bruno zúčastnil prijatia u primátora Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Cellera, kde hostiteľ zoznámil hosťa 
s históriou mesta. Hosť bol z návštevy mesta Trenčín nadšený 
a mestu zaţelal úspešný rozvoj. Na záver návštevy si odovzda-
li hosť a hostiteľ spomienkové darčeky. Obaja sa potom zú-
častnili slávnostného otvorenia ôsmeho ročníka Festivalu 
francúzskych filmov.  

pomocná evidencia 810/1/2010  
 
Dňa 30. novembra 2010 doviezli pracovníci Mestského 

hospodárstva v Trenčíne 
na Mierové námestie 
v Trenčíne vianočný 
stromček, ktoré bude stáť 
na Mierovom námestí po-
čas vianočných sviatkov.  

Vianočný stromček, 
smrek obyčajný venoval 
mestu Trenčín občan 
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mestskej časti Trenčína, Opatová – Horeblatie Jozef Gaven-
da. V tejto mestskej časti vyrastal 40 rokov do výšky 11 met-
rov. Bol ozdobený 7.790 svietiacimi ţiarovkami.  

vlastné poznámky 
 
Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo v Trenčíne po komu-

nálnych voľbách v no-
vembri 2010 sa uskutoč-
nilo dňa 21. decembra 
2010 vo veľkej zasadač-
ke Mestského úradu 
v Trenčíne. Okrem všet-
kých 25 zvolených pos-
lancov sa zúčastnili aj 
hostia – poslanci Národ-
nej rady Slovenskej republiky Ing. Magda Košútová, Jaro-
slav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, prednosta Obvodného úradu 
v Trenčíne Ing. Pavol Čiernik a exprimátor Mesta Trenčín 
Štefan Rehák. 

Rokovanie ustanovujúceho zastupiteľstva otvoril odstupu-
júci primátor Ing. Branislav Celler, 
ktorý po privítaní hostí, novozvolených 
poslancov a občanov podľa pripravené-
ho programu odo-
vzdal slovo pod-
predsedovi mestskej 

volebnej komisie Ing. Viliamovi Hubin-
skému, ktorý predniesol správu o výs-
ledku volieb do mestskej samosprávy v meste Trenčín, keď 
menovite uviedol kaţdého zvoleného poslanca s počtom do-
siahnutých hlasov od voličov mesta.  

Ing. Viliam Hubinský 

odstupujúci primátor Ing. Branislav Celler 
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Po prednesení správy 
o výsledku volieb nas-
ledoval sľub novozvole-
ného primátora Mgr. 
Richarda Rybníčka, 
text ktorého predniesol 
prednosta Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. 
František Orolín - 

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, ţe budem riadne plniť 
svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej re-
publiky, Ústavu Slovenskej re-
publiky, ústavné zákony, záko-
ny a ostatné všeobecne záväzné 
právne predpisy budem pri vý-
kone svojej funkcie primátora 
uplatňovať podľa svojho naj-
lepšieho vedomia a svedomia.“ 
Po prečítaní sľubu novozvolený 
primátor Mgr. Richard Rybníček pred zvolenými poslancami 
nahlas vyslovil slovo „sľubujem“, tento sľub potvrdil svojím 
podpisom a z rúk exprimátora Ing. Branislava Cellera prevzal 
insignie primátora.  

Sľubom primátor Mgr. Richard Rybníček prevzal vedenie 
rokovania mestského zastupiteľstva a vyhlásil vykonanie sľu-
bu poslancov. Osobne predniesol text poslaneckého sľubu - 

„Sľubujem na svoju česť 
a svedomie, ţe budem riadne pl-
niť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej repub-
liky, Ústavu Slovenskej republi-
ky, ústavné zákony, zákony 
a ostatné všeobecne záväzné 

sľub novozvoleného primátora Mgr. Richarda Rybníčka 

poslanec Dušan Paška potvrdzuje poslanecký sľub 
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právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie poslanca 
mestského zastupiteľstva budem uplatňovať podľa svojho naj-
lepšieho vedomia a svedomia.“ Následne novozvolení všetci 
dvadsiati piati poslanci písomne potvrdili poslanecký sľub, do 
rúk, svoj sľub potvrdili slovne podaním ruky primátorovi 
a z rúk podpredsedu mestskej volebnej komisie Ing. Viliama 
Hubinského prevzali osvedčenie o zvolení za poslanca. 

V slávnostnej časti ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa k prítomným prihovoril novozvolený primá-
tor Mgr. Richard Rybniček. Začal rozváţne s plným dojatím 
s vyslovením myšlienky, 
ţe „zrejme všetci očaká-
vate váţny príhovor. 
Uvedomujem si, ţe je to 
váţna chvíľa a vyvolá-
vajúca veľkú zodpoved-
nosť. Ten počet hlasov, 
ktorý som dostal od vo-
ličov je zväzujúci. Ko-
nečne nastala zmena 
a všetci očakávame, ţe tá zmena aj príde. Som presvedčený, 
ţe nielen ja, ale aj novozvolení poslanci prichádzajú pokračo-
vať vo všetkom dobrom, čo bolo v meste vykonané, pretoţe 

boli veci, ktoré boli 
dobré a v nich tre-
ba pokračovať. Zá-
roveň prichádzame 
s tým, aby sme 
niektoré veci na-
pravili a niektoré 
veci zmenili. Jed-
nou z vecí, ktoré 
musíme zmeniť je, 

príhovor novozvoleného primátora Mgr. Richarda Rybníčka 
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aby sa v tomto meste začala komunikácia, aby sme začali spo-
luprácu a úctu jeden k druhému tak, ako si to vyţaduje toto 
mesto. Aby sme mi, ktorí sme boli zvolení, boli sme im stále 
verní sľubom, ktorí sme im dali. Je to najväčšie poslanie, ktoré 
máme. Dôleţité je, aby sme boli na záver funkčného obdobia 
konfrontovaní našou sluţbou s tým, čo sme Trenčanom sľúbi-
li. Kaţdé moje rozhodnutie, kaţdé moje rokovanie v mene 
mesta, v mene ľudí a všetkých Trenčanov bude rozhodovaním, 
kedy budem musieť práve na nich, lebo oni sú pre nás tým 
najdôleţitejším. Chcem povedať, ţe urobím všetko pre to, aby 
spolupráca s poslancami bolo čo najlepšia, čo najefektívnejšia. 
Toto nebude „one man show“. Toto bude spolupráca 
s mestskými poslancami, ale aj s Trenčianskym samospráv-
nym krajom, poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, 
vládou, ale aj ostatnými mestami. V závere svojho príhovoru 
odkázal, ţe nebude tolerovať akúkoľvek korupciu a zároveň 
sľúbil, ţe v tomto meste bude brániť tomu, aby ktokoľvek 
zneuţíval mesto, aby zneuţil peniaze mesta, aby si niekto 
myslel, ţe cez moju osobu alebo cez poslancov presadí aký-
koľvek individuálny záujem vo svoj prospech.“ 

Slávnostnú časť ustanovujúceho mestského zastupiteľstva 
uzavrela svojím príhovorom poslan-
kyňa Národnej rady Slovenskej re-
publiky Ing. Magda Košútová, keď 
zaţelala novému primátorovi a no-
vým poslancom, aby svoj sľub dodr-
ţali, aby boli ako jeden orchester. 

Po pätnásť minútovej prestávke pokračovalo rokovanie 
mestského zastupiteľstva schválením poslancov ako sobášia-
cich a prijatím uznesenia. 

Treba dodať, ţe nové vedenie sa bude musieť vysporiadať 
v následnom období s viacerými problémami, ako je napríklad 
výstavba obchodného domu Aupark, obrovská jama na pešej 
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zóne pred Posádkovým domom a výstavba druhého mosta cez 
Váh. Preto najbliţšie kroky primátora povedú k premiérke Ive-
te Radičovej, ministrovi dopravy Slovenskej republiky Ing. 
Jánovi Fígeľovi a predsedovi Národnej rady Slovenskej repub-
liky Ing. Richardovi Sulíkovi, u ktorých bude hľadať podporu 
pri riešení nosných problémov.  

www.sme.sk 21.12.2010  
pomocná evidencia 882/1/2010 
 
Dňa 23. novembra 2010 oslávila Trenčianska nadácia de-

siate výročie zaloţenia v 
Galérii M. A. Bazovské-
ho. Súčasťou podujatia 
pod názvom „Míľniky 
Trenčianskej nadácie“ 
bola aj aukcia obrazov 
od jedenástich výtvarní-
kov, ktorej išiel na Hos-
pic v Trenčíne. Medzi 

draţenými dielami boli obrazy, sochy aj fotografie. Svoje vý-
tvarné diela darovali Jozef Vydrnák, Stanislav Lubina, Ladi-
slav Kobza, Juraj Oravec, Vladimír Kudlík, Branislav Kristín, 
Ján Hubinský, Ilja Holešovský, Igor Mosný, Rudolf Moško 
a Juraj Krajčo.  

Vyvolávacia cena sa po-
hybovala od 150 do 600 eur. 
Záujemcovia vydraţili všet-
kých jedenásť obrazov. Na 
záver aukcie odovzdali pred-
stavitelia nadácie symbolický 
šek Ing. Vladimírovi Chle-
banovi zo zdruţenia Refugium, ktoré prevádzkujú Hospic mi-
losrdných sestier v Trenčíne 2.800 eur. Ako povedal „za zís-
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kané finančné prostriedky zakúpia dekubitné matrace, poloho-
vateľné postele, odsávače, oxygenerátory. Celý večer osláv 
nadácie sa niesol v znamení obdarovania. Na margo tohto 
konštatovania povedala správkyňa nadácie PhDr. Alena Ka-

rasová, ţe v priebehu desiatich rokov sa snaţi-
li vzbudiť v ľuďoch pocit záujmu o veci verej-
né, ale najmä pocit pomoci nemusí byť ťaţké. 
Toto konštatovanie doplnila správkyňa nadá-
cie Gabriela Kupcová, ţe „nadácia je mos-
tom medzi tými, čo robia aktivity a tými čo 

aktivity podporujú.  
Trenčianska nadácia na podujatí udelila dve ocenenia a to 

„Darca roka“ Ing. Helene Kunertovej a firme Tepisch, kto-
rá podporuje projekt „Otvor srdce, daruj knihu“ 

Trenčianske noviny 29.11.2010  
pomocná evidencia 834/2/2010  
 
V utorok 23. novembra 2010 odovzdal predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH v 
kongresovej sále Trenčianskeho samosprávneho kraja  pamät-
né listy za osobitný prínos k rozvoju kultúry Trenčianskeho 

kraja a za uchováva-
nie a rozvoj kultúr-
neho dedičstva náro-
da viacerým kolek-
tívom a jednotliv-
com z oblasti kultú-
ry,  konkrétne z re-
giónu Trenčín, No-
vé Mesto n/V., My-
java a Bánovce nad 

Bebravou. Pamätný list predsedu Trenčianskeho samospráv-
neho kraja  prevzalo týchto 21 ocenených,  

Ing. Helena Kunertová 
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a) z toho sedem jednotlivcov za osobitný prínos k rozvoju 
kultúry Trenčianskeho kraja : 

- RNDr. Zdenka Baxová, vedúca astronomického 
a fyzikálneho krúţku na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne, za 
dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti amatérskej astronómie 
a za vynikajúce výsledky pri práci s mládeţou v oblasti po-
pularizácie astronomických vied; 

- Jozef Čapák, dirigent a kapelník Dychovej hudby Horno-
súčanka z Hornej Súče, za dlhoročné pôsobenie a dosiah-
nuté úspechy v rozvoji a propagácii dychovej hudby 
v Trenčianskom kraji; 

- Ing. František Jeţík, starosta obce Trenčianska Turná,  za 
aktívny prístup k podpore tvorby, šírenia a uchovávania 
kultúrnych hodnôt a za vytváranie podmienok pre rozvoj 
miestnej a regionálnej kultúry; 

- Mgr. Ján Jurák, reţisér, autor a vydavateľ divadelných 
hier z Bošáce,  za tvorbu, réţiu a vydanie divadelných hier 
pre deti i dospelých a publikačnú činnosť o významných 
osobnostiach Trenčianskeho kraja; 

- Ľubica Juríčková za celoţivotné kultúrno-osvetové pôso-
benie v Trenčianskom osvetovom stredisku v oblasti záuj-
mového vzdelávania, udrţiavania a rozvíjania národných 
tradícií, výročí významných osobností, udalostí a prvých 
písomných zmienok;  

- Jozef Marček, starosta obce Omšenie, za aktívny prístup 
k podpore tvorby, šírenia a uchovávania kultúrnych hodnôt 
v oblasti dychovej hudby a vytvárania podmienok pre roz-
voj miestnej kultúry;  

- Ján Mikláš za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu v meste 
Stará Turá, za činnosť na úseku občianskej obradnosti 
a publikačné aktivity. 

b) tri kolektívy : 
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- Divadelný súbor Bošáca za dlhoročný prínos k rozvoju 
ochotníckeho divadla pri príleţitosti 100. výročia zaloţe-
nia divadla v Bošáci; 

- Stála divadelná ochotnícka scéna z Nového Mesta nad 
Váhom za dlhoročný prínos k rozvoju ochotníckeho di-
vadla v Trenčianskom kraji pri príleţitosti 140. výročia 
divadelného diania v Novom Meste nad Váhom; 

- Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne za vzde-
lávacie, informačné a kultúrne poslanie, za umoţňovanie 
slobodného prístupu k informáciám a podiel na celoţi-
votnom vzdelávaní jej pouţívateľov a návštevníkov pri 
príleţitosti 85. výročia vzniku kniţnice. 

c) sedem ocenení jednotlivcom za uchovávanie a rozvoj kul-
túrneho dedičstva národa v kategórii jednotlivcov : 
- PhDr. Viera Abelová, za činnosť v dokumentácii, zbe-

re, vedeckom spracovaní a prezentácii hmotnej ľudovej 
kultúry v Trenčianskom kraji;  

- Erika Blaţejová, kronikárka obce Drietoma za dlhoroč-
né systematické zaznamenávanie udalostí v obci, za 20-
ročné vedenie obecnej kroniky; 

- Ing. Miroslav Borcovan, starosta obce Kálnica, za ak-
tívny prístup k tvorbe a šíreniu kultúrnych hodnôt 
s cieľom zachovávať a rozvíjať špecifické prejavy pred-
kov;  

- Ing. Pavol Jeţík; vedúci folklórnej skupiny Večernica 
z Trenčianskej Turnej, za dlhoročné pôsobenie v oblasti 
folklóru, hudby, spevu a tanca; 

- univerzitný profesor Jozef Novák, CSc., za spoluprácu 
pri realizácii výstav a expozícii s heraldickou tematikou 
v Trenčianskom múzeu v Trenčíne;  

- Štefan Sadovský za dlhoročnú kultúrno-osvetovú prácu 
a pôsobenie v oblasti folklóru, hudby, spevu a tanca 
v Trenčianskom kraji;  
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- Ján Skovajsa za dlhoročnú publicistickú, kultúrno-
osvetovú prácu, udrţiavanie a rozvíjanie národných tra-
dícií a výročí významných osobností v obci Dolné Srnie; 

- Milan Vrba; autor dokumentárnych filmov z Hornej 
Súče za dlhoročnú činnosť spojenú s vytváraním, spra-
covávaním a archiváciou foto a videodokumentácie zo 
ţivota obce Horná Súča. 

d) tri ocenené kolektívy : 
- Sláčiková ľudová hudba zo Selca za zbieranie, archi-

vovanie a šírenie kultúrnych hodnôt a odkazu našich 
predkov pri príleţitosti 170. výročia vzniku sláčikovej 
ľudovej hudby; 

- Folklórna skupina Teplanka z Trenčianskej Teplej za 
dlhoročné aktívne pôsobenie a šírenie kultúry a folklóru 
doma i v zahraničí pri príleţitosti 50. výročia zaloţenia 
skupiny;  

- Folklórna skupina Kýčer z Turej Lúky za dlhoročné 
aktívne pôsobenie a šírenie kultúrnych hodnôt našich 
predkov pri príleţitosti 60. výročia zaloţenia skupiny. 

Na záver podujatia predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH uviedol, ţe „úroveň kul-
túry závisí najmä od ľudí, ktorí jej venujú svoj čas a energiu. S 
potešením som ocenil aspoň časť z nich, pretoţe bez ich obe-
tavosti a nadšenia by sa mnohé významné podujatia vytratili 
z našich kultúrnych kalendárov 

vlastné poznámky 
 
Vo veku nedoţitých 70 rokov zomrel dňa 1. decembra 2010  

v Trenčíne publicista, recitátor, iniciátor a organizátor kultúr-
nych i spoločenských podujatí Ivo Veliký. Rodák zo Sučian v 
okrese Martin bol spoluzakladateľom Ceny Karla Čapka v 
Trenčianskych Tepliciach a dlhoročným spolupracovníkom 
Kruhu priateľov českej kultúry Bratislava. Ivo Veliký sa naro-
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dil 7. januára 1941 a bol by sa doţil 7. januára 2011 sedemde-
siatych narodenín. Od mladosti inklinoval k umeleckému 
prednesu a aktivitám súvisiacim s literatúrou a poéziou. Na-
priek politickým perzekúciám, ako recitátor viackrát zvíťazil 
v celoslovenskej recitátorskej súťaţi Hviezdoslavov Kubín, 
palmu víťazstva si odniesol z Wolkrovho Prostějova a Pláv-
kovho Liptova. Popri umeleckom prednese sa aktívne venoval 
filatelii. Vystavoval v Trenčíne, Dolnom Kubíne, v maďarskej 
Békéscabe a francúzskom Gran-Gevrier. V slovenskej kultúr-
nej obci bol známy ako agilný a neúnavný iniciátor a organi-
zátor rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí nielen v 
Trenčíne, kde ţil od roku 1964, ale aj v širšom regióne. Po-
dieľal sa tieţ pri organizovaní medzinárodnej súťaţe dycho-
vých orchestrov Pádivého Trenčín, tieţ na spoločnom podujatí 
Trenčína a Gran-Gevrier, Festivale slovenských, respektíve 

francúzskych filmov, na pod-
ujatiach v rámci Klubu Vojte-
cha Zamarovského, ktorého 
bol podpredsedom. Plných 
osemnásť rokov organizoval 
„Cenu Karla Čapka“ v Tren-
čianskych Tepliciach. Ivo Ve-
liký bol autorom publikácií 
„Hry bratov Čapkovcov na 
slovenských divadelných scé-
nach v rokoch 1920 – 1989“; 
„Dôverné vyznania“, „Z lis-
tov Karla Čapka Olge Sche-

inpflugovej z Trenčianskych Teplíc do Prahy 1921 – 1922“; 
„Štefánikovské atribúty v Trenčíne“; „Profesor Janko Košecký 
v spomienkach jeho a našich“; „Vďaka ti, Grécko - Stručné 
informácie o sochách a reliéfoch z gréckych múzeí“; „Prehľad 
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o ţivote a tvorbe V. Zamarovského“; „Bratia Čapkovci na 
Slovensku a bibliofílie Čapkovci v Trenčianskych Tepliciach“. 

Spolupodieľal sa aj na publikácii „Ulice a námestia mesta 
Trenčín“. Publikoval tieţ mnoţstvo článkov a štúdií v regio-
nálnej tlači a do troch dielov monografie o Trenčíne. Je nosi-
teľom Ceny Karla Čapka za rok 1992 a Pocta generálneho ria-
diteľa Národného osvetového centra za šírenie umeleckého 
slova a propagáciu bohatstva slovenskej literatúry (2006). 

Pohreb Iva Velikého sa uskutočnil dňa 6. decembra 2010 
na mestskom cintoríne v Trenčíne. S nebohým sa rozlúčil jeho 
dlhoročný priateľ Mgr. Peter Kocnár, spoluţiačka zo stred-
nej školy a dekan Trenčianskej farnosti Mgr. Milan Kupčík. 

www,sme.sk 02.12.2010 
 
Novozvolený primátor Mgr. Richard Rybníček sa rozho-

dol pri svojom nástupe do funkcie primátora pokračovať 
v šľapajách svojich predchodcov – starostov a primátorov 
mesta, preto dňa 3. decembra 2010 na sviatok patróna mesta 
Trenčín svätého Františka Xaverského v kostole piaristov na 
večernej svätej omši za celebrovania dekana Trenčianskej far-
nosti Mgr. Milana Kupčíka obnovil sľub primátora mesta. 

vlastné poznámky 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišlo 

15. decembra 2010 na svojom poslednom tohtoročnom zasad-
nutí. V úvode poslanci zverili rekonštruované cesty 2. a 2. 
triedy v celkovej hodnote 4.591.576 eúr do správy organizácie 
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom re-
gionálny parlament rozhodol o prebytočnosti troch pozemkov 
vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja. Dva boli v 
správe škôl – Strednej odbornej školy v Prievidzi a Strednej 
odbornej školy v Púchove, tretí je v správe Nemocnice s poli-
klinikou v Povaţskej Bystrici.  
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Poslanci schválili Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2010, 
ktoré určilo výšku dotácie na prevádzku a mzdy jazykovým 
školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja a o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy cirkevným a súkromným zriaďovateľom 
základných umeleckých škôl a školských zariadení na kalen-
dárny rok 2011. Celkovo bude táto dotácia predstavovať sumu 
459.531 eúr. Všeobecne záväzné naradenie nadobúda účinnosť 
dňom 1. januára 2011. 

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schvá-
lilo dodatky k zriaďovacím listinám troch škôl v prírode v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, ako aj dodatky k organizačným poriadkom troch zaria-
dení sociálnych sluţieb v kraji.  

Do Územnej školskej rady regionálny parlament delegoval 
poslanca Mgr. Petra Bulíka. Poslanci schválili aj 5 % spolu-
financovanie troch projektov z Operačného programu cezhra-
ničnej spolupráce Slovenskej republiky – Českej republiky. 
Ide o strešný projekt Fondu mikroprojektov, o projekt „Re-
meslo bez hraníc“ a tretí projekt „Spoločne pre inovácie“, kto-
rý by mal podporiť rozvoj podnikateľského a inovačného pro-
stredia.  

Zastupiteľstvo vzalo na vedomie aj informatívnu správu o 
štyroch horizontálnych prioritách Národného strategického a 
referenčného rámca, ktorými sú :   
1. rovnosť príleţitostí,  
2. marginalizované rómske komunity,  
3. trvalo udrţateľný rozvoj  
4. a informačná spoločnosť.  

Poslanci si vypočuli a vzali na vedomie aj informatívnu 
správu o implementácii schválených europrojektov na obdobie 
2007 aţ 2013.  
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Následne prijali aj výzvu vláde Slovenskej republiky, v 
ktorej ţiadajú, aby prehodnotila poradie dôleţitosti pri budo-
vaní rýchlostných komunikácií na území Slovenska, aby cestu 
R-2 čo najskôr zaradila medzi svoje priority a začala s jej vý-
stavbou.  

Zastupiteľstvo potom zmenilo svoje tohtoročné februárové 
uznesenie a zredukovalo počet stálych komisií pri Zastupiteľ-
stve Trenčianskeho samosprávneho kraja z dvanásť na osem. 
Spojením dvoch príbuzných komisií vznikli :  

1. Komisia školstva, kultúry, mládeţe a športu,  
2. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, 
3. Komisia pre financie, rozpočet a investície,  
4. Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva.  

Ďalším racionalizačným opatrením sa prijalo, ţe členmi 
komisií môţu by len poslanci Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, neposlancom tak členstvo v komisiách zaniklo. Exter-
ných odborníkov si komisie môţu prizývať na svoje rokovania 
operatívne - podľa potreby a prerokovávaných tém. Tieto 
zmeny sú zakotvené aj v nových úlohách komisií Zastupiteľ-
stva Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

V závere regionálny parlament schválil Plán kontrolnej 
činnosti Útvaru hlavného kontrolóra, ako aj plán rokovaní Za-
stupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v prvom pol-
roku roku 2011.  

www.tsk.sk 16.12.2010 
pomocná evidencia 872/1/2010, 875/1/2010 

 
V závere tohto roka dňa 20. decembra 2010 sa predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 
Milan Panáček tradične stretli s novinármi z regionálnych 
médií, aby v neformálnej a sviatočnej atmosfére zhodnotili 
uplynulých dvanásť mesiacov. 
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Pri tejto príleţitosti trenčiansky ţupan zdôraznil, ţe to ne-
bolo jednoduché obdobie. Poznačila ho pretrvávajúca hospo-
dárska kríza, stretávali sme sa s dopadmi na zamestnanosť a 
nepriaznivú sociálnu situáciu obyvateľstva, firiem i samosprá-
vy, čo sa premietlo aj do finančnej situácie Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. K tomuto sa pridali rozsiahle škody na 
majetku, ktoré vznikli ako následok povodní v regióne hornej 
Nitry, ktoré na cestách 2. a 3. triedy, stredných školách a so-
ciálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčian-
skeho samosprávneho kraja dosiahli výšku 1.587.077 eúr. Za 
takejto situácie bolo treba veľmi uváţlivo rozhodovať o na-
smerovaní kaţdého eura. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-
vol Sedláček, MPH., stručne priblíţil aj priority kraja v budú-
com roku 2011. Ťaţiskom budú projekty z eurofondov, zame-
rané na rekonštrukcie ciest, ale aj skvalitnenie zdravotníckych 
a sociálnych sluţieb, ale i viacerých škôl a kultúrnych zaria-
dení a pamiatok v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja. V závere vyjadril presvedčenie, ţe mé-
dia v budúcom roku ponúknu svojím čitateľom, divákom a po-
slucháčom len objektívne a pravdivé informácie o dianí v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. 

www.tsk.sk 21.12.2010 
 
Na prvom pracovnom rokovaní Mestského zastupiteľstva 

v Trenčíne dňa 28. decem-
bra 2010 predloţil primá-
tor Mgr. Richard Rybní-
ček základné informácie 
o finančnej situácii Mesta 
Trenčín k 22. decembru 
2010, pretoţe pred voľba-
mi a po nich sa prevalilo 
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niekoľko škandalóznych informácií, ktoré potvrdzovali nehos-
podárne vyuţívanie finančných prostriedkov mesta. Preto prvé 
kroky po prevzatí miesta novým primátorom boli, ţe sa  zo-
znamoval  s aktuálnym stavom financií Mesta Trenčín, za kto-
ré preberie  zodpovednosť. 

Správa prednesená primátorom pred poslancami mesta po-
tvrdila váţnosť situácie, pretoţe mnoţstvo finančných pro-
striedkov, ktoré má 
mesto na účte nepo-
stačuje na uhradenie 
miezd zamestnancov 
úradu za mesiac de-
cember 2010. Pri 
hľadaní príčin dané-
ho stavu bolo ziste-
né, ţe bývalé vedenie 
mesta v posledných 
dňoch pred ustanovujúcim zastupiteľstvom vyplatilo peniaze 
niektorým firmám a na platy pre zamestnancov úradu nezvýši-
lo. „Toto sa mi zdá neslušné“, konštatoval primátor Mgr. Mgr. 
Richard Rybníček. Svoje konštatovanie rozšíril, ţe „mesto 
pred sebou mnoţstvo krátkodobých záväzkov vo výške 10 mi-
liónov eur a okrem toho má nemalé dlhodobé záväzky. Kaţdý 
deň sa musí kontrolovať aktuálny stav, aby Mesto neprekroči-
lo splatnosť faktúr, aby sa neprekročil limit na zavedenie 
ozdravného reţimu. 

„V týchto dňoch sa začali realizovať audity – ekonomický, 
právny a procesný, ktorých výsledky by mali byť známe do 
konce mesiaca februára 2011. Kontrolou prejde kaţdá zmluva 
a kaţdá faktúra, prehodnotí sa všetko, čo súvisí s prenájmom 
mestského majetku“, informoval poslancov primátor Mgr. Ri-
chard Rybníček. 
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Zo zisteného stavu financií Mesta Trenčín je dnes jasné, ţe 
rozpočet mesta na rok 2011 bude musieť byť reštriktívny 
a úsporný. „Bude sa musieť šetriť. Vieme, ţe to nebude jed-
noduché, ale budeme to musieť zvládnuť“. skonštatoval pri-
mátor. Šetriť by malo najmä v oblasti vecných výdavkov. Pri-
jaté opatrenia na nápravu by sa však nemali dotknúť občanov 
v podobe navyšovania dane. Primátor zároveň odmietol ďalšie 
zadlţovanie mesta v podobe úveru. 

Podané informácie o finančnej situácii Mesta Trenčín k 22. 
decembru 2010 doplňujú údaje : 
Celková zadĺţenosť Mesta Trenčín – 38.646.410 eúr 
z toho : 

a) krátkodobé záväzky – 14.860.220 eúr 
- faktúry + platobné poukazy – 10.221.613 eúr 
- kontokorentné úvery – 4.638.607 eúr 
- dlhodobé záväzky – 23.786.190 eúr 

b) dlhodobé úvery + úver  ŠTRB – 11.659.908 eúr 
c) splátkové kalendáre – 12.126.282 eúr 
d) pohľadávky Mesta Trenčín – 2.409.037 eúr 

 
Od stredy 29. decembra 2010 bola odovzdaná Trenčanom k 

dispozícií mobilná ľadová plocha na Štúrovom námestí s tým, 
ţe vstup na ňu bol bezplatný 
kaţdý deň v čase od 8,00 do 
21,00. Deti do šesť rokov sa 
mohli korčuľovať len v 
sprievode dospelej osoby. 
Informáciu zverejnilo mesto 
Trenčín na svojej oficiálnej 
internetovej stránke. Pre-

vádzku mobilnej ľadovej plochy a dodrţiavanie prevádzkové-
ho poriadku zabezpečovali zamestnanci Mestského hospodár-
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stva a správy lesov, m.r.o., Trenčín. Predbeţne bolo dohodnu-
té s prevádzkovateľom, ţe Trenčania sa môţu korčuľovať na 
mobilnej ľadovej ploche aţ do polovice marca 2011. Jej skor-
šie odstavenie môţe ovplyvniť počasie. 

www.sme.sk 29.12.2010 
pomocná evidencia 893/1/2010 
 
Silvestrovský program odštartovala o 19. h hudobná skupi-

na Blankyt s ľudovým rozprávačom strýcom Lajošom. Po 
nich vystúpili „repeťáci“ Martin Jakubec a Lýdia Volejníč-
ková a finalista SuperStar 
Martin Konrád. O polnoci 
z Trenčianskeho hradu bol 
ohňostroj. Po polnoci sa 
rozprúdila diskotéka v po-
daní skupiny Simplify. Za-
bávajúcim sa po polnoci 
krátko prihovoril i pri-
mátor mesta Mgr. Richard Rybníček. Vo svojom prejave vy-
zval Trenčanov k trpezlivosti, keďţe mesto čakajú v novom 
roku mnohé šetriace opatrenia. Rybníček bol s priebehom 
osláv spokojný. Uviedol, ţe budúci rok sa chce ako pri via-
nočných akciách, tak i pri tých silvestrovských zamerať najmä 
na mladých ľudí. Celkové náklady na silvestrovské oslavy 
a privítanie nového roka vrátane ohňostroja a stráţnej sluţby 
prekročili v Trenčíne desaťtisíc eur.  

vlastné poznámky 
 
 Zaujímavé údaje poskytol matričný úrad Mestského úradu 

v Trenčíne o jeho obyvateľoch v roku 2010 : 
- z celkového počtu 1.625 novonarodených detí, ktoré prišli 

na svet v trenčianskej pôrodnici v roku 2010 bolo 836 
chlapcov a 789 dievčat; v porovnaní s predchádzajúcim ro-
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kom 2009 sa narodilo 1528 detí, z toho 759 chlapcov a 769 
dievčat; 

- k obyvateľom mesta Trenčín za rok 2010 pribudlo 271 
dievčat a 251 chlapcov; 
v porovnaní s predchádza-
júcim rokom 2009 sa na-
rodilo o 15 detí viac; 

- rodičia najčastejšie pome-
novali svoje deti menom 
Sofia a Jakub; obľúbenými 
menami sú aj mená Samu-
el, Natália, Martin, Nina; 

- v roku 2010 zomrelo 1009 občanov, kým v roku 2009 zo-
mrelo o 30 menej občanov, t.j. 979 občanov; 

- v roku 2010 uzavrelo sobáš 314 dvojíc, z ktorých 152 ob-
radov bolo cirkevných a 162 civilných, kým v roku 2009 
uzavrelo sobáš 305 dvojíc, z ktorých 140 obradov bolo cir-
kevných a 165 civilných. 
Trenčianske noviny 11.01.2011  
www.sme.sk 03.01.2011  
pomocná evidencia 894/1/2010, 6/1/2011 
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Ekonomický ţivot 
 

Takmer na všetkých čerpacích staniciach Slovenska, teda aj 
v Trenčíne 4. januára 2010 stáli nákladné autá a aktivisti 

s petičnými hárkami tu 
zbierali podpisy za zníţe-
nie spotrebnej dane a po-
zastavenie vyberania mý-
ta. Touto petičnou akciou 
chcú dopravcovia primäť 
vládu k zníţeniu spotreb-
nej dane z motorových pa-
lív a k pozastaveniu spus-
tenia mýtneho systému. 

A o čo vlastne dopravcom ide ? No o to, aby sa platilo len za 
diaľnice a rýchlostné komunikácie a neboli spoplatnené cesty 
prvej triedy 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 1/1/10 
 

 
Protest dopravcov proti zavedeniu mýtnych poplatkov zača-

li aktivisti uţ v pondelok 4. januára 2010 v Trenčíne na čerpa-
cích staniciach zbie-
rali podpisy pod pe-
tíciu, ktorou chcú 
primäť vládu k zní-
ţeniu spotrebnej da-
ne z motorových pa-
lív a k odloţeniu 
spustenia mýta. 
Keďţe dopravcovia 
neuspeli na rokovaní 
s .ministrom dopra-
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vy so svojimi poţiadavkami, zmenili svoj protest vo forme 
blokovania ciest veľkých miest a protestnými jazdami. Takúto 
protestnú jazdu uskutočnilo v Trenčíne trinásť kamiónov v 
piatok 8. januára 2010. Kamióny pomaly prešli cez cestný 
most s pokračovaním po Hasičskej a Štefánikovej ulici, kde sa 
na kruhovom objazde pri obchodno-zábavnom centre Max 
otočili a vydali na cestu späť. Trúbením a blikaním vyjadrova-
li šoféri svoju nespokojnosť s mýtnym systémom. Dopravu na 
moste však takáto kolóna kamiónov príliš neovplyvnila. 
V tesnom závese im síce išlo niekoľko desiatok osobných áut, 
v čase piatkovej popoludňajšej špičky to ale nebolo v Trenčíne 
nič výnimočné. 

Dopoludnia dňa 11. januára 2010 sa situácia v doprave na 
okolí mesta Trenčín zdramatizovala, lebo trenčianski autodop-
ravcovia blokovali cestu I/50 medzi výpadovkou na Trenčín a 
diaľničným napojením na D1. V páse tam stálo niekoľko de-
siatok kamiónov a ďalších áut, avšak nie všetci kamionisti, 
ktorí stáli pri Trenčianskych Stankovciach, sa k protestu chceli 
pridať. Sami hovorili, ţe „my sme len uviazli v zápche. Neve-
deli sme, ţe sa niečo takéto bude diať. Máme svoju robotu.“ V 
kolóne stáli aj traktory, ktoré mali doviezť slamu do teplárne 
na sídlisku Juh. Tá tu slúţi ako palivo. 

Policajti usmerňovali premávku, ale podľa viacerých vodi-
čov však autá odkláňali neskoro. Vodiči od Prievidze, ktorí 
cestovali na D1 alebo do Čiech, trasu obchádzali cez Trenčín. 
Podľa informácií kamionistov, organizátori protestu na ceste 
skríţili kamióny a zamkli ich. 

Ako informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa 
Katarína Hlaváčová, druhý smer od diaľnice na Prievidzu bol 
prejazdný. Policajti, ktorí boli na mieste, budú dokumentovať 
aj priestupky, ktorých sa vodiči dopustia.  

www.sme.sk 08.01.2010 
pomocná evidencia 3/1/2010 
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Dňa 16. januára 2010 sa v areáli výstaviska Expo Center 
a.s. v Trenčíne konalo výberové predkolo Majstrovstiev 

Slovenskej republiky v make-
upe. Témou tohto ročníka bolo 
American Pin-up Girl – Dievča z 
Amerického plagátu. Vizáţisti z 
celého Slovenska súťaţili o postup 
na Majstrovstvá SR v make-upe, 
ktoré sa bude konať počas veľtrhu 
Beauty Forum Slovakia na tren-

čianskom výstavisku 12. marca 2010.  Odborná porota v zlo-
ţení Evy Boskovičovej, Ildikó Drgoňovej, Pavla Ciesara a mi-
nuloročnej víťazky Majstrovstiev Slovenskej republiy aj Eu-
rópy v make-upe Silvie Píšovej hodnotila okrem make-upu aj 
celkovú vizáţ a oblečenie modeliek. Zo štrnástich súťaţiacich 
porota vybrala týchto šesť postupujúcich vizáţistov – Veroni-
ku, Adamovovú, Veroniku Huťkovú, Danielu Karabego-
vič, Miriamu Karolovú, Silviu Mesárošovú a Tomáša Vida 
a dve náhradníčky – Michaelu Blazyovú a Nikolu Hellin-
gerovú.  

vlastné poznámky 

 
         Nový trenčiansky cintorín by mal stáť vyše 8,88 milióna 
eúr. Vyplýva to zo štúdie, ktorú Mesto Trenčín predloţilo na 
posúdenie vplyvov na ţivotné prostredie (Environmental Im-
pact Assessment - EIA). Cintorín ba mal mať formu parku a 
bude sa rozliehať na ploche 30 ha. Trenčín má v súčasnosti 
nedostatok voľných hrobových miest. Na dvanástich mest-
ských cintorínoch je cez 2.600 miest na pochovanie, no väčši-
na z nich v uţ existujúcich hroboch. Samospráva má k dispo-
zícii len 320 voľných, nerezervovaných miest na nové hroby. 
Park a les budú tvoriť takmer 60 % plochy cintorína. Stavať 
by sa mal začať na budúci rok 2011 s dostavbou do roku  
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2020. Pomer klasických a urnových hrobov by mal byť 70 : 
30. Cintorín bude stáť pod sídliskom Juh na hranici s obcou 
Soblahov. S výkupom pozemkov mesto Trenčín začne v tomto 
roku 2010.  

Vznik parkových cintorínov sa podľa štúdie datuje od dru-
hej polovice 19. storočia, kedy bol v Ohlsdorfe v Hamburgu 
pod vplyvom romantizmu anglického prírodného parku zalo-
ţený prvý parkový cintorín, ktorý je najväčší v Európe. „Sú-
časťou parkových cintorínov sú rôzne odpočívadlá zákutia na 
meditáciu, vodné prvky, výtvarné diela,“ píše sa vo zverejne-
nej štúdii. 

www.sme.sk 15. 2. 2010 
pomocná evidencia 87/1/2010 

 
Stavebné práce súvisiace s budovaním infraštruktúry pre ta-

iwanského výrobcu LCD monitorov spoločnosťou AU Op-
tronics sa začnú v priemyselnom parku v Trenčíne najneskôr 
do 10. marca 2010. 

Vyplýva to z vyjadrenia spoločnosti MH Invest, ktorá je 
developérom pre spoločnosť AU Optronics. Všetky pozemky, 
ktoré potrebovala AU Optronics pre výstavbu svojho závodu, 
sú odkúpené a sú na jej Liste vlastníctva. Čo sa týka výstavby 
celého projektu, ten je rozdelený na dve časti. Slovenská stra-

na zabezpečuje v rám-
ci štátnej pomoci vý-
stavbu externej infra-
štruktúry. Výstavbu 
samotného závodu si 
zabezpečuje AU Op-
tronics vo svojej réţii. 
Od podpisu investič-
nej zmluvy dňa 2. de-
cembra 2009 MH In-
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vest intenzívne pripravuje realizačnú projektovú dokumentá-
ciu pre externú infratruktúru. V súčasnosti sú vydané a právo-
platné stavebné povolenia. Dodávateľom stavby sa stala spo-
ločnosť Váhostav SK Ţilina, ktorá vzišla z verejného obsta-
rávania. Do  10. marca 2010 začne firma stavebné práce. 
Spustenie výroby je závislé od vybudovania samotnej fabriky, 
ktorú si zabezpečuje AU Optronics. 

Na základe investičnej zmluvy medzi Ministerstvom hos-
podárstva Slovenskej republiky a spoločnosťou AU Optronics, 
tretí najväčší svetový výrobca monitorov z tekutých kryštálov 
započne výroba LCD monitorov v Trenčíne začiatkom roku 
2011. Celková investícia za 191,30 milióna eúr má do konca 
roka 2013 priniesť Slovensku 1.300 priamych a ďalších 2.000 
nepriamych pracovných miest. Ministerstvo financií Sloven-
skej republiky vyčlenilo v rozpočte 10 miliónov eúr na podpo-
ru tejto investície. Vláda schválila aj sumu 32,69 milióna eúr 
na rozvoj trenčianskeho regiónu. Taiwanská firma od štátu 
ţiadala investičnú pomoc v objeme 38,27 milióna eúr. 

www.sme.sk 25. 2. 2010 
pomocná evidencia 111/1/2010, 130/1/2010 

 
Obyvatelia mestskej časti Noviny v Trenčíne sa začiatkom 

februára 2010 dočkali priameho autobusového spojenia s cen-
trom mesta, so ţe-
lezničnou stanicou 
a sídliskom Sihoť. 
Po niekoľkoročnej 
odmlke bola na skú-
šobnú dobu troch 
mesiacov zavedená 
nová linka mestskej 
hromadnej dopravy 
č. 10.  

Skúšobné zriade-
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nie autobusovej linky spájajúcej v pracovných dňoch sídlisko 
Noviny so Sihoťou iniciovala samospráva na základe mnoţia-
cich sa podnetov od občanov. 

Nová polokruţná linka je vytvorená z niektorých spojov 
linky č. 2, ktoré boli pre tento účel zrušené. V období od 1. do 
19. februára 2010 sa „desinkou“ z troch nástupných miest zo 
sídlisku Noviny odviezli takmer dve stovky cestujúcich a ďalší 
pristúpili na iných zastávkach v meste. Či nová linka zostane 
zachovaná aj po uplynutí štvrťročnej skúšobnej doby, posúdia 
odborné útvary mestského úradu na základe jej vyťaţenosti. 
Podľa hovorkyne SAD Trenčín Ivany Strelcovej v najbliţšom 
období by mali v cestovnom poriadku pribudnúť autobusové 
spoje k obchodným centrám v Belej, ako aj obsluha budúceho 
priemyselného parku. 

Info Trenčín 03.03.2010 
pomocná evidencia 130/1/2010 

 

Podľa marketingovej manaţérky Zábavno-obchodnom cen-
tre MAX v Trenčíne Ing. Alany Petrtýlovej je umiestnenie 
mliečneho automatu v obchodnom centre výsledkom dohody s 
Poľnohospodárskym druţstvom Trenčín – Zámostie. „Antiko-
rový prístroj so zaizolovaným chladiacim zariadením, automa-
tickým čistením dávkovacej jednotky a dávkovacej hadice má 
120 - litrovú antikorovú nádrţ. Automat dávkuje mlieko do 
prinesených nádob a funguje na všetky euromince od päť cen-
tov. Prístroj automaticky sleduje teplotu a mnoţstvo mlieka a 
má riadený presný prietok,“ povedala pre TASR Ing. Alana 
Petrtýlová s tým, ţe cena mlieka je 55 centov za liter. 

Poľnohospodárske druţstvo Trenčín – Zámostie dodáva 
mlieko z kontrolovaného chovu kvality „Q“ do automatu den-
ne a garantuje minimálne 3,2 % tuku a 3 % bielkovín. Do pre-
daja sa dostáva do 24 hodín po nadojení a skladované je pri 
teplote 4 - 7 o C. Automat je plnený podľa potreby vţdy čer-
stvým mliekom s vyznačením dátumu a času. 
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Podľa predsedu Poľnohospodárske druţstvo Zámostie 
Trenčín Ivana Jánošíka je tento mliečny automat prvým na 
území Trenčína a náklady na jeho nákup a sprevádzkovanie 
boli asi 10.000 eur. „Čerstvé kravské mlieko sme doteraz pre-
dávali na troch hospodárskych dvoroch nášho druţstva. Ročne 
sme ho predali asi 4.000 litrov. K nainštalovaniu mliečneho 
automatu sme sa rozhodli pre nízke výkupné ceny mlieka, ale i 
preto, aby si ho mohli kúpiť aj Trenčania.“ V najbliţších 
dňoch bude nainštaľovaný v Trenčíne aj druhý mliečny auto-
mat.  

Poľnohospodárske druţstvo Trenčín – Zámostie chová oko-
lo 200 dojníc, ktoré vyprodukujú ročne viac ako milión litrov 
mlieka. 

www.sme.sk 01.03.2010 
pomocná evidencia 119/1/2010 
 
Ţelezničná spoločnosť Slovensko pripravila od 7. marca 

2010 zmeny v cestovnom poriadku z titulu  modernizácie ţe-
lezničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčí-
nom. V dôsledku stavebných prác na výstavbe ţelezničného 
tunela cez Turecký vrch pri Novom Meste nad Váhom bude 
v tomto úseku trvať výluka od 8. marca do 30. augusta 2010. 
Vlaky budú  niekoľko mesiacov vo viacerých úsekoch jazdiť 
iba po jednej koľaji. 

Vlaky budú jazdiť 
rýchlosťou 50 km/h, 
niekde iba 30 km/h, čo 
predĺţi jazdnú dobu. Na 
úseku Košice - Bratisla-
va sa predĺţi jazdný čas 
pri rýchlikoch o 13 mi-
nút, pri osobných vla-
koch o 6 minút. Na úse-



165 
 

ku Ţilina - Bratislava a opačne pri rýchlikoch od 9 do 16 mi-
nút. Zmena rýchlikov ovplyvní aj ostatné vlaky v úseku Brati-
slava - Púchov. Vlaky kategórie InterCity budú mať upravené 
trasy a dôjde k predĺţeniu jazdného času od 12 do 19 minút. 

Pri tvorbe nového cestovného poriadku sa snaţili prispôso-
biť vlaky kategórie InterCity tak, aby boli zachované dôleţité 
prestupné väzby. Vzhľadom na rozsah zmien však nebolo 
moţné zachovať všetky prípoje. Niţšia priepustnosť trate po-
čas výluk je dôvodom nahradenia časti osobných vlakov ná-
hradnou autobusovou dopravou, ktorú  bude zabezpečovať a 
koordinovať Ţelezničná spoločnosť Slovensko. 

Od 26. apríla 2010 nahradí osobné vlaky v úseku Melčice - 
Zlatovce autobusová doprava. Autobusy budú pristavené v ţe-
lezničných staniciach Trenčín a Nové Mesto nad Váhom, zria-
dené sú náhradné zastávky Zlatovce, Kostolná - Záriečie,  
Melčice, Trenčianske Bohuslavice, Trenčianske Bohuslavice. 
Výluka v tomto úseku potrvá do 23. októbra 2010. 

www.sme.sk 08.03.2010 
pomocná evidencia 131/1/2010 
 
Kozmetický veľtrh „Beauty Slovakia 2010“ v Trenčíne 

v dňoch 11. aţ 13. marca 2010 ponúkol najnovšie módne tren-
dy. Prítomní vizáţisti, kaderníci i nechtoví dizajnéri predstavi-
li svoje umenie v priesto-
roch výstaviska Expo Cen-
trum. Ukázalo sa, ţe dnes 
sa nosia špicaté nechty, 
dymové líčenie a vlasy v 
štýle osemdesiatych rokov. 
Na špicatých nechtoch sa 
budú nosiť v túto sezónu 
sieťky, kamienky, fólie, 
kúsky ovocia i neónové farby. Minuloročné zrezané špičky uţ 
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vyšli z módy, kto si na „špicáky“ netrúfa, povolené sú aj man-
dľové tvary. „Nosiť sa budú rôzne dĺţky nechtov a pouţívať 
sa budú rôzne materiály. Veľmi dlhé nechty bývajú 
z tvrdšieho akrylu, kratšie môţu byť aj gélové,“ povedala Ja-
na Nemcová z firmy Enii-nails. Sama mala nechty vyzdobené 
kúskami kivi, jabĺk, citrónov i hrušiek. V ponuke máme aj 
smajlíkov, zajačikov playboy, hviezdičky či dopravné značky. 
K extravagancii majú podľa jej skúseností sklon skôr mladšie 
ročníky, dámy v rokoch uprednostňujú klasiku. „Stále je veľ-
mi obľúbená francúzska manikúra. Pekné nechty sú pre ţenu 
ako šperk, hovorí Jana Nemcová, ktorá na rôzne príleţitosti 
odporúča rôzne zdobenia. „Na svadbu sa hodia jednoduché, 
biele, nevinné nechtíky. Na ples by som odporúča slávnostnej-
šie a výraznejšie farby. Na beţný deň radí moţno niečo menej 
nápadné. Ţenám, ktoré sa umelých nechtov boja odkazuje, ţe 
škodlivé nie sú. Nie je pravda, ţe by umelé nechty prirodzený 
necht poškodzovali. Nadpájajú sa len na kúsok. Ich výhodou 
je, ţe sa o ne takmer netreba starať. Stačí prísť raz za štyri 
týţdne na dopĺňanie, keď nechty vyrastú. 

K trendom jari patria okrem krásnych nechtov aj výrazné 
oči. Vizáţisti na deň 
odporúčajú nahé líče-
nie, večer sú v kurze 
dymové oči. Líčenie 
však treba kombi-
novať k typu pleti, zá-
kladom je trafiť 
správny odtieň mejka-
pu. „Ideálne je vys-
kúšať mejkap na sánke 
a zistiť, či korešpon-

duje s pleťou. Nie je dobré, aby boli medzi tvárou a krkom ne-
jaké výrazné rozdiely,“ tvrdí vizáţista Peter Ragan. Najdôle-
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ţitejšie vraj je, aby sa nalíčená ţena dobre cítila. „Kto má rád 
výrazne oči aj pery, nech experimentuje,“ smeje sa Peter Ra-
gan. Na biznis stretnutie však odporúča skôr decentnejší mej-
kap. Nepísané pravidlo hovorí aj o farbe očí a očných tieňov. 
Správne zvolený odtieň krásu očí vyzdvihol. Pleť treba aspoň 
narýchlo prepudrovať a zjednotiť jej tón, namaľovať riasy špi-
rálou a na pery lesk. 

Najnovšie kadernícke trendy na jar a leto sú rozdelené do 
dvoch línií. Jedna sa inšpiruje minulosťou a vychádza najmä 
z osemdesiatych rokov, druhá odráţa originalitu a experi-
mentovanie. Firma „Pro Beauty“ v kolekcii na jar a leto určuje 
nielen najnovšie účesy, ale aj novinky v líčení a móde. Nové 
trendy vychádzajú od módnych návrhárov, najmä z Milána 
a Paríţa. Od nich sa potom odráţajú aj trendy v strihoch 
a účesoch. Odvaha experimentovať, vynaliezavosť, efekty a 
originalita vystihujú jeden z tohoročných trendov. Nedá sa po-
vedať, ţe by účesy boli asymetrické, či symetrické, alebo či 
vychádzajú z geometrických tvarov. Je to skôr mix. Druhým 
výrazným prvkov v strihoch a účesoch je návrat do osemdesia-
tych rokov. Vracajú sa predovšetkým vlny a krátke účesy. Fa-
rebnosť v účesoch je 
kompaktná, vytrácajú 
sa výrazné melíry. 
Skôr sa farbí tón v to-
ne, vyuţívajú sa rôzne 
efekty a odlesky. V zi-
me dominovala platina, 
teraz majú prevahu tep-
lejšie farby. Kaderníci 
vychádzajú z týchto 
trendov. Podľa nich vyberú zákazníkovi účes, ktorý mu naj-
viac pristane. Účes musí odráţať to, aký máte štýl, čo robíte, 
aký máte typ pleti, či farbu očí. Výber účesu však podľa nej 
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v prvom rade závisí od osobnosti, aby  kaderník vystihol jedi-
nečnosť a vyhol sa tak uniformite. Účes musí k človeku ladiť. 
V tohoročnom kurze je predlţovanie vlasov, vďaka ktorému 
najmä ţeny rýchlo získajú účes, na ktorý by normálne museli 
čakať niekoľko rokov. Existuje niekoľko metód predlţovanie. 
Jednak pomocou zmäknutého keratínu, ktorým sa vlasové 
pramienky aplikujú, potom príčeskami, na ktorých sú vlasy 
našité do pásov a uchytávajú sa pomocou malinkej sponky a 
potom prilepením vlasov na tzv. lepiacu pásku, ktorá sa potom 
aplikuje na vlastné pramene vlasov. Absolútnou novinkou bo-
lo aj natáčanie vlasov na špirálu. Metóda natáčania je podobná 
vodovej trvalej a v niektorých prípadoch vydrţí aj celý týţdeň. 
Do špirál sa natáčajú mokré vlasy, nechajú sa dvadsať minút 
pôsobiť, kým vlasy nie sú suché a vlny sú na svete. Špirály 
existujú v niekoľkých veľkostiach, dajú sa pouţiť na rôzne dl-
hé vlasy a výsledkom sú vlny rôznych tvarov. Ako sme sa pre-
svedčili aj na veľtrhu krásy v Trenčíne, novinka sa tešila veľ-
kej obľube. 

Odborným sprievodným podujatím kozmetického veľtrhu 
Beauty® Forum Slovakia 2010, ktorý sa konal v areáli vý-
staviska Expo Center a.s., Trenčín v dňoch 11. – 13. marca 
2010 boli Majstrovstvá Slovenskej republiky v NailArt 
Trophy. Do súťaţe sa prihlásilo 8 súťaţiacich vo vyhlásenej 
téme: Arabský klenot – Dubaj. 

Medzinárodná odborná porota pracovala pod vedením Má-
rie Urbanovej zo Slovenska určila toto poradie : 

1. miesto : Iveta Tomanová 
2. miesto : Kinga Csuriová 

3. miesto : Ľubica Richnáková 

Víťazka súťaţe bude reprezentovať Slovenskú republiku 
spolu s ďalšími súťaţiacimi – víťazmi republikových maj-
strovstiev na 2. ročníku World Cup NailArt Trophy v Mní-
chove. 
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Na 5. ročníku odbornej podiatrickej súťaţe o Pohár výstavy 
„Beauty Forum Slovakia 2010“ usporiadanej dňa 11. marca 
2010 odborná porota pod vedením Kataríny Tomanovej určila 
toto poradie : 

1. miesto : Dugová Iveta z Trenčína 
2. miesto : Mrázová Eva z Trnavy 
3. miesto : Udvardyová - Liptáková Hana z Banskej Bystrice 
4. miesto : Csehyová Ingrid z Košíc 
5. miesto : Dufeková Ivana z Trnavy 
vlastné poznámky  
www.sme.sk 15.03.2010  
pomocná evidencia 136/1/2010, 151/1/2010 
 
S tridsaťdva ročným pilotom Ing. Henrichom Pytlíkom sa 

rozlúčili 23. marca 
2010 jeho najbliţší 
na cintoríne v Tren-
číne - Záblatí. Kole-
govia letci mu vzdali 
poslednú poctu prele-
tom štyroch lietadiel. 
Stalo sa tak po pia-
tich týţdňoch od jeho 
tragickej havárie 14. 

februára 2010 v blízkosti Dráţďan v Nemecku. „Mal veľké a 
dobré srdce. Rozdával si okolo seba optimizmus, nádej a šťas-
tie, zapamätajme si ho takého,“ lúčil sa s Henrichom kolega z 
českej leteckej spoločnosti. „Heňo, v našich srdciach ťa vţdy 
budeme dobre vidieť, dobre počuť a dobre cítiť a vţdy to tak 
zostane,“ povedal ďalší pilot a priateľ.  

Henrich Pytlík zahynul v lietadle Cessna Citation 550, ktoré 
sa zrútilo v lesoch pri Dráţďanoch v Nemecku, ktorá smerova-
la z Prahy do Švédska. Spolu s ním zomrela aj jeho česká ko-
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legyňa. Havarovali neďaleko českých hraníc. Podľa nemecké-
ho úradu pre vyšetrovanie leteckých nehôd pilot lietadla sa 
pred haváriou pokúsil o akrobatický prvok, ktorý je v civilnom 
letectve zakázaný. Príčiny havárie pomohla objasniť čierna 
skrinka. 

www.pluska.sk 24.03.2010 
pomocná evidencia 208/1/2010  
 
Ţeleznice Slovenskej republiky v utorok 23. marca 2010 

oficiálne začali modernizovať trať medzi Trenčianskou Teplou 
a Belušou. Vyše dvadsaťkilometrový úsek po rekonštrukcii na 
traťovú rýchlosť do 160 km/h si vyţiada 290 miliónov eúr bez 
dane z pridanej hodnoty. Prípravné práce sa začali uţ vlani. 
Modernizácia si vyţiada výluky, úsek má byť dokončený v 
máji 2014. Cieľom Ministerstva dopravy, pôšt a telekomuni-

kácií Slovenskej 
republiky je zvýšiť 
konkurencie schop-
nosť nákladnej aj 
osobnej ţelezničnej 
dopravy pred cest-
nou.  

Ţeleznice Slo-
venskej republiky 
súčasne s týmto 
úsekom renovujú 
od minulého roka 

2009 trať medzi Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami 
pred Trenčínom, kde budujú tunel popod Turecký vrch. Úsek 
od Nového Mesta nad Váhom pred Púchov by mal byť dokon-
čený v roku 2014, Slovensko tak bude mať 160 kilometrov 
zmodernizovanej trate na trase Bratislava - Košice. 
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Ešte sa nezačalo pracovať na tretej z piatich etáp cez mesto 
Trenčín. Minister dopravy Slovenskej republiky Ing. Ľubo-
mír Váţny uviedol, ţe tender na etapu by mal byť ukončený 
do troch mesiacov. Modernizovaná etapa s názvom „Veľký 
Trenčín od Zlatoviec po Trenčiansku Teplú“ si vyţiada v mes-
te asanáciu desiatok domov aj letnej plavárne. Ing. Ľubomír 
Váţny uznal, ţe niektoré názory proti trati stredom mesta boli 
oprávnené, no trasovanie ţeleznice mimo mesto by podľa ne-
ho prinieslo ďalšie environmentálne problémy a zdrţania a za-
čiatok výstavby by sa posunul na rok 2016. 

Modernizácia trate si vyţaduje jej úpravu, rekonštrukciu 
mostov a ţelezničných staníc, ale aj vybudovanie mimoúrov-
ňových kriţovaní. V štvrtej etape budú obnovené ţelezničné 
stanice Trenčianska Teplá a Dubnica nad Váhom ako aj me-
dzistaničné úseky Trenčianska Teplá - Dubnica nad Váhom a 
Dubnica nad Váhom - Ilava. Piata etapa počíta s modernizá-
ciou staníc Ilava a Ladce a tieţ medzistaničných úsekov Ilava 
- Ladce a Ladce - Beluša. 

Zákazku na štvrtú a piatu etapu modernizácie ţelezničného 
úseku Trenčianska Teplá - Ilava - Beluša získalo Zdruţenie 
Ţelezníc Slovenskej republiky - Beluša, vedené spoločnosťou 
Strabag, s.r.o. Bratislava. Dodávateľ prác uspel vo verejnej sú-
ťaţi spomedzi troch doručených ponúk. Ďalšími členmi 
úspešného zdruţenia sú firmy Viamont DSP, a.s. Ústí nad La-
bem, Porr, a.s. Bratislava, Bögl a Krýsl, k.s. Praha a Alpine 
Slovakia, spol. s r.o. Bratislava. Ţeleznice rozhodli o zadaní 
zákazky 12. novembra 2009. 

www.sme.sk 23.03.2010  
 
Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky 

odobrilo zámer bratislavského investora postaviť v Trenčíne 
polyfunkčnú zónu Idea Grande. Na jej mieste je však 
v územnom pláne kraja zakreslený prístav. V novembri 2010 
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by chcel investor začať v Trenčíne s jej výstavbou. Na pravom 
brehu Váhu by tak na mieste pôvodnej strelnice pribudlo 660 
bytov, hotel a komplexná infraštruktúra. Do celého projektu 
plánuje bratislavská spoločnosť investovať takmer 50 - milió-
nov eur, obyvateľmi nadštandardných bytoviek by mali byť 
investori z priemyselného parku. „Vznik projektu bol podria-
dený príchodom investorov a je vyslovene zámerne robený pre 

priemyselný park, 
aby v Trenčíne, na 
rozdiel od iných 
miest, bolo pre in-
vestorov vybudo-
vané zázemie,“ po-
vedal predseda 
predstavenstva spo-
ločnosti Idea Gran-
de Vladimír Ba-
láţ. V devätnástich 
budovách majú byť 

jedno aţ štvorizbové byty, okrem toho občianska vybavenosť 
a sluţby. Chýbať by podľa zámeru nemala ani materská škola, 
hotel, administratívna budova a takmer tisíc parkovacích miest 
na povrchu i v podzemí. Investor však bude musieť poly-
funkčnú zónu zosúladiť s územným plánom mesta Trenčín 
a Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

„V súčasne platnom územnom pláne Trenčianskeho samo-
správneho kraja je v priestore uvaţovaného komplexu zakres-
lený prístav. Je plánovaný ako rezerva do budúcna, ktorá musí 
byť. Neznamená to však, ţe sa s budovaním prístavu hneď za-
čne,“ konštatovala hovorkyňa Trenčianskeho samosprávneho 
kraja Mgr. Vlasta Henčelová. Podľa jej slov by sa malo jed-
nať o športový prístav pre malé lode. S nákladným prístavom 
sa v Trenčíne neuvaţuje. „Mesto Trenčín a Ministerstvo do-
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pravy Slovenskej republiky sa dohodli na umiestnení náklad-
ného prístavu do Trenčianskej Teplej v rámci terminálu kom-
binovanej dopravy,“ povedala Mgr. Vlasta Henčelová. Tren-
čiansky športový prístav Trenčiansky samosprávny kraj zapra-
cujú do svojho územného plánu. „V platnom územnom pláne, 
ako aj spracovanom koncepte v oboch variantoch je na území 
mesta vyčlenená lokalita na umiestnenie športovo - rekreačné-
ho prístavu, v mieste na pravom brehu Váhu, tesne pred sta-
vidlami,“ informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová. 

www.sme.sk 21.04.2010  
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie na inţinierske siete 

v priemyselnom parku v Trenčíne, ako aj autorský dozor a in-
ţinierske činnosti zabezpečí pre MH Invest Bratislava za 
715.100 eúr bez DPH spoločnosť PIO Keramoprojekt Tren-
čín. Vyplýva to z oznámenia vo Vestníku verejného obstará-
vania. Investor - MH Invest, pri výbere dodávateľa postupoval 
formou rokovacieho konania bez výzvy na súťaţ, pretoţe 
sluţby mohol poskytnúť len určitý dodávateľ z dôvodov vy-
plývajúcich z ochrany výhradných práv. O zadaní zákazky sa 
podľa údajov sa rozhodlo 16. marca 2010.  

PIO Keramoprojekt, Trenčín zabezpečuje kompletne pro-
jektové a inţinierske činnosti, realizáciu stavieb formou kom-
pletnej dodávky na území Slovenskej republiky aj v zahraničí. 
Projektovo-inţinierska organizácia je od 1. mája 1992 privát-
nou akciovou spoločnosťou. 

MH Invest Bratislava vznikla zápisom do Obchodného re-
gistra Slovenskej republiky v januári 2007, pričom jej jediným 
vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
s vkladom v hodnote 3,85 milióna eúr. Predmetom činnosti 
firmy je najmä inţinierska činnosť a obstarávateľská činnosť v 
stavebníctve, ďalej poradenská činnosť v oblasti projektov a 
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štrukturálnych nástrojov Európskej únie, ako aj technicko-
organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov. 

www.sme.sk 30.03.2010  
pomocná evidencia 207/1/2010 
 
Verejná obchodná súťaţ na revitalizáciu ţelezničnej stanice 

v Trenčíne, ktorú v auguste 2009 vyhlásili Ţeleznice Sloven-
skej republiky, bola neúspešná. Z pôvodne avizovaných šty-
roch záujemcov sa napokon nenašla ani jediná súkromná spo-
ločnosť, ktorá by spĺňala poţadované kritériá. Ţeleznice Slo-
venskej republiky chcú preto súťaţ zopakovať. 

V rámci pro-
jektu „Moderná 
stanica“ odštar-
tovali Ţeleznice 
Slovenskej repu-
bliky obchodné 
súťaţe na revita-
lizáciu štyroch 
vybraných staníc 
v Bratislave – 
Novom Meste, 
Prievidzi, Ţiline a v Trenčíne. V prípade trenčianskej ţelez-
ničnej stanice sa do súťaţe zapojili štyri spoločnosti: GrandiS-
tazioni Spa Gruppo Ferrovie dello Stato z Ríma, Laugaricio 
Development, s. r. o., Kabi Real, s. r. o. a Pavol Šajben SMO-
KER. Do druhej časti súťaţe však predloţila návrh len posled-
ne menovaná spoločnosť. „Ponuka spoločnosti Pavol Šajben 
SMOKER, ako jediného subjektu predkladajúceho súťaţný 
návrh na revitalizáciu stanice v Trenčíne, bola odmietnutá. 
Nespĺňala kritériá uvedené v súťaţných podmienkach súťaţe 
a umoţnila by dosiahnuť stanovené ciele projektu iba obme-
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dzene,“ vysvetlila hovorkyňa Ţelezníc Slovenskej republiky 
Martina Pavlíková. 

Ţeleznice však neboli úspešné ani v prípade staníc 
v Bratislave – Nové Mesto a v Prievidzi. Súťaţ na obnovu 
stanice v Ţiline ešte nie je ukončená. „Ţeleznice Slovenskej 
republiky na základe výsledkov jednotlivých tendrov získali 
prvé skúsenosti s realizáciou PPP projektov. Menší záujem in-
vestorov odôvodňujú Ţeleznice Slovenskej republiky celko-
vou nepriaznivou situáciou v realitnej oblasti a problémami 
potenciálnych investorov so získaním úverov a bankových ga-
rancií. Napriek týmto skutočnostiam sa plánujú v priebehu ro-
ka 2010 neúspešné súťaţe zopakovať.  

www.trencin.sk 01.04.2010 
pomocná evidencia 210/1/2010 
 

Poslednú letnú sezónu má pred sebou letná plaváreň v Tren-
číne, ktorá čoskoro ustúpi modernizovanej ţeleznici. Konšta-
tovalo sa po obhliadke prác na stavbe novej letnej plavárne, 
ktorá sa buduje len niekoľko minút cesty peši od tej súčasnej, 
ktorej rodný list sa začal písať v roku 1934. Jej výstavba si vy-

ţiada 5,1 milióna 
eúr. Stavbyvedúci 
Jozef Svatík zhod-
notil doteraz vyko-
nané práce. „Hoto-
vá je hrubá stavba 
vstupného objektu, 
kde v súčasnosti 

kladú strešnú krytinu a robia druhé podlaţie. Sú vybudované 
strojovne pre dopadový aj plavecký bazén. K týmto dvom ba-
zénom máme hotovú aj spodnú výstuţ. Na oddychovom bazé-
ne sa robia podkladné betóny a začali sa aj výkopové práce pre 
detský bazén“. Generálny riaditeľ spoločnosti VOD-EKO 
Trenčín, Ing. Peter Klačman doplnil, ţe práce pokračujú v 
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súlade s harmonogramom a zmluvný termín dostavby, október 
2010, určite dodrţia. 

Nová plaváreň pôvodne mala stáť aţ 6,1 milióna eúr, tender 
však zrazil cenu o milión eúr menej. Plaváreň bude mať o štvr-
tinu väčšiu kapacitu oproti pôvodnému a naviac tobogany, 
plavecký bazén a tzv. záţitkový bazén.  

Terajšiu plaváreň kúpili Ţeleznice Slovenskej republiky za 
4,38 milióna eúr. 
Z toho mesto vy-
uţilo jeden milión 
eúr na výkup po-
trebných pozem-
kov na Ostrove. 
Mesto Trenčín de-
klarovalo, ţe aj na 
novej plavárni bu-
de zachovaný vý-
hľad na dominan-
tu mesta, Trenčiansky hrad.  

Modernizácia ţeleznice a súvisiaca prekládka trate si okrem 
plavárne vyţiada aj asanáciu desiatok domov. Celkovo sa sťa-
hovalo tridsať rodín. Mesto v posledných rokoch s obyvateľmi 
úspešne rokovalo a čoskoro by mali bývať všetci v nových 
domovoch. Primátor Trenčína Ing. Branislav Celler spresnil, 
ţe sedemnásť z tridsiatich majiteľov domov uprednostnilo fi-
nančnú kompenzáciu pred výstavbou nových domov. 

www.sme.sk 29.03.2010  
pomocná evidencia 198/1/2010 
 

Verejné prerokovanie zámeru výstavby Auparku s investo-
rom sa uskutočnilo dňa 8. apríla 2010 vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu a trvalo tri hodiny. Pribliţne 50 účastníkov si 



177 
 

vypočulo zámer výstavby spomínaného objektu zo strany pro-
jektovej organizácie a ich diskusia, ktorá trvala tri hodiny.  
Zámer výstavby Auparku sa od začiatku stretol s nevôľou 

niektorých mestských poslancov, ako aj obyvateľov. V roku 
2009 o jeho realizácii bolo dokonca o ňom referendum, ktoré 
však pre nízku účasť bolo neplatné. Všetka frekvencia vystú-
pení účastníkov verejného prerokovania smerovala na kritiku 
Auparku v tom smere, ţe podobný objekt nepatrí do centra, 
lebo jednak zvýši uţ aj tak preťaţenú dopravu v centre mesta 
a potom znehodnotí výhľad na stred mesta s historickými bu-
dovami a na samotný hrad. Obchodné centrum Aupark má byť 
situované pri zjazde z cestného mosta smerom na Ţilinu a mal 
by susediť bezprostredne s historickým jadrom.  
Krajský úrad pamiatkovej starostlivosti v Trenčíne podľa 

slov jeho zástupcu Ing. arch. Jozefa Múdreho so zámerom 
nesúhlasí. V sta-
novisku uvádzajú 
poţiadavku, pod-
ľa ktorej by mal 
mať Aupark naj-
viac výšku 17 
metrov, čo je o 
štyri menej, ako 
je vyprojektova-
ný. Okrem toho 
zámer nie je v 
súlade s územ-

ným plánom. Realizáciou objektu sa zhorší panoráma na stred 
mesta s historickými pamiatkami pod hradom. Obvinil projek-
tantov, ţe zámerne zníţili pohľady prezentované verejnosti, 
aby Aupark nevyzeral tak hrozivo, ako naozaj bude. Práve tie-
to výhrady sú najväčším argumentom pamiatkárov, ktoré sú 
názorovo rozporné s investorom ako aj so samotným mestom 

modelovanie Auparku v danom priestore 
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Trenčín, pretoţe územný plán na mieste nediktuje exaktne 
metre, ale najviac postavených podlaţí.  
Občan Jozef Tatík podporil názor ochranárov, podľa ktorého 

sa ešte viac znehodnotí uţ aj tak nízky systém ekologickej sta-
bility centra. Upozornil na minimum zelene v strede mesta. 
Ďalší kritici Auparku argumentovali ďalším zhustením neú-
merne preťaţenej dopravy, ktoré vedie centrom Trenčína. 
Mesto Trenčín s výstavbou Auparku súhlasí, lebo je v súlade 

s územným plánom. Vyrúb stromov v tejto lokalite bude môcť 
investor uskutočniť aţ po vydaní právoplatného stavebného 
povolenia. Stavebné povolenie je však podmienené vyriešením 
okolitej dopravy, čo si vyţiada aj vybudovanie kruhového ob-
jazdu pod cestným mostom. Práve nad týmto bodom sa poza-
stavil Mgr. Richard Medál z Centra environmentálnych akti-
vít, pretoţe riešenie dopravy vo svojom pláne ráta so stále ne-
vybudovanými cestami, ktoré majú vzniknúť v súvislosti s 
prekládkou ţelezničnej trate v meste. Ide hlavne o cestu s pra-
covným názvom Nová nábreţná. Ak táto nebude do dostavby 
Auparku ukončená, tak v meste nastane totálny dopravný ko-
laps. Ministerstvo ţivotného prostredia Slovenskej republiky k 
zámeru vydá záverečné stanovisko, v ktorom bude stanovený 
súbor opatrení pre ďalší schvaľovací proces. 
Na Slovensku je zatiaľ otvorený jediný Aupark a to v Brati-

slave. Predseda predstavenstva HB Reavis Pavel Klč uviedol, 
ţe čoskoro otvoria Aupark v Piešťanoch a následne v Ţiline. 
Ďalší Aupark začala spoločnosť stavať aj v Košiciach a plánu-
je ho postaviť tieţ v Ruţomberku. 

www.sme.sk 09.04.2010 
pomocná evidencia 217/1/2010 
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Taiwanska spoločnosť AU Optronics začala v trenčianskom 
priemyselnom parku v piatok 16. apríla 2010 s výstavbou 
svojho závodu, v ktorom plánuje vyrábať LCD moduly pre te-
levízory. Počas troch rokov chce taiwanská firma na Sloven-
sku investovať do výstavby závodu viac ako 191,3 mil. eur. 

Pri Trenčíne by ma-
lo do konca roka 
2013 vzniknúť pria-
mo 1300 nových 
pracovných miest. 
Ďalších zhruba dve 
tisíc pracovných 
miest by malo 
vzniknúť nepriamo. 
AU Optronics bude 

v trenčianskom závode, ktorý sa bude rozprestierať na ploche 
viac ako 200.000 m2, ročne vyrábať 2,4 mil. kusov výrobkov. 
S výrobou by sa malo začať uţ na budúci rok. Taiwanská spo-
ločnosť ţiadala od Slovenska poskytnutie investičných stimu-
lov vo výške takmer 38,3 mil. eúr. 

Ako vyplýva z investičnej zmluvy, ktorú koncom roka 2009 
schválila vláda Slovenskej republiky, takmer 31 mil. eúr by 
mal investor získať na obstaranie dlhodobého hmotného ma-
jetku, zvyšok by mali 
predstavovať stimuly vo 
forme daňových úľav. Na 
výkup pozemkov vláda 
schválila pre investora aj 
poskytnutie návratnej fi-
nančnej výpomoci vo výš-
ke 5,6 mil. eúr. 
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AU Optronics Corporation podniká 
na Taiwane, v Číne, Japonsku, Juţnej 
Kórei, Singapure, USA, Holandsku a 
Českej republike. Koncom septembra 
tohto roka firma mala vyše 42 tis. 
zamestnancov. Príjmy spoločnosti za 
rok 2008 dosiahli sumu 12,9 mld. 
USD. 

AUO vznikla v septembri 2001 
zlúčením Acer Display Technology, 
Inc. A Unipac Optoelectronics Corpo-
ration. V októbri 2006 sa AUO spoji-
la s Quanta Display Inc., čím vznikol 

výrobca TFT-LCD panelov, ktorý na globálnom trhu veľkých 
TFT-LCD panelov zaberá viac ako 17 %. 
www.sme.sk 16.04.2010 

 

     Centrum výnimočnosti pre oblasť likvidácie výbušnín 
bude na Slovensku v Trenčíne. Rozhodlo sa o tom zasadnutie 
Vojenského výboru NATO na úrovni náčelníkov generálnych 
štábov v Bruseli. Za Slovensko memorandum o porozumení 
podpísal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Sloven-
skej republiky generál Ľubomír Bulík. 

Úlohou centra je poskytnúť podporu operáciám NATO, 
zlepšiť vzťahy, súčinnosť a praktickú spoluprácu s partnermi, 
s prvkami velenia NATO, členskými krajinami a medzinárod-
nými organizáciami v oblasti likvidácie výbušnín a nevybuch-
nutej munície. Generálnemu štábu, veleniu a jednotkám 
Ozbrojených síl Slovenskej republiky ponúkne centrum výni-
močnosti moţnosť zlepšiť zručnosti pri výcviku a podeliť sa o 
uţitočné informácie s partnermi. V praxi bude centrum posky-
tovať bezplatnú a voľne dostupnú moţnosť výmeny neutajo-
vaných informácií medzi zainteresovanými krajinami pro-
stredníctvom chránenej internetovej stránky za dohodnutých 
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podmienok. Bude tieţ poskytovať praktický výcvik štábnych 
dôstojníkov EOD pred nasadením v operáciách. Praktický vý-
cvik bude zameraný na precvičenie velenia a riadenia EOD 
operácií v medzinárodnom prostredí. Účastníkmi cvičení budú 
vybraní dôstojníci EOD predurčení na veliteľské a riadiace 
pozície EOD v zahraničných operáciách. 

Hrozba pouţitia improvizovaných výbušných prostriedkov 
a nevybuchnutej munície je s súčasnosti jednou z najväčších, 
ktoré vplývajú na činnosť koaličných síl a príslušníkov Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky pôsobiacich v rámci plnenia 
úloh krízového manaţmentu mimo územia Slovenskej repub-
liky. 

www.sme.sk 06.05.2010  
pomocná evidencia 288/1/2010 
 

         Ţeleznice Slovenskej republiky dňa 11. mája 2010 v Novom 
Meste nad Váhom za účasti ministra dopravy, pôšt a teleko-
munikácií Slovenskej republiky Ing. Ľubomíra Váţneho, ge-
nerálneho riaditeľa Ţelezníc Slovenskej republiky Ing. Štefa-
na Hlinku, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera oficiálne otvorili stavbu modernizácie 
17,5 kilometrového úseku trate. Išlo o 1. a 2. etapu moderni-
zácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov v 
dĺţke 58,6 kilometra 
pre rýchlosť 160 ki-
lometrov za hodinu. 
Do konca roka 2009 
boli na stavbe vyko-
nané prípravné prá-
ce a začala výstavba 
ţelezničného tunela 
pod Tureckým vr-
chom, ktorým sa 

model tunela pod Tureckým vrcchom 
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uchráni tamojšia prírodná rezervácia. Prvé dve etapy moderni-
zácie úseku  Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohusla-
vice - Zlatovce za zmluvnú cenu 263,837 mil. eur bez dane z 
pridanej hodnoty realizuje Zdruţenie Nové Mesto - Zlatovce 
2009, vedené českou spoločnosťou OHL ŢS, a.s. so sídlom v 
Brne. Vybraný dodávateľ uspel vo verejnej súťaţi so štyrmi 
prijatými ponukami. Práce by mali byť hotové za tri roky a 
osem mesiacov od uzavretia zmluvy s vybraným dodávateľom 
v máji 2013. Zmluva bola uzatvorená 26. augusta 2009. Pô-
vodná predpokladaná celková cena zákazky predstavovala 
310,091 mil. eur bez dane. Ţeleznice vyhlásili tender na reali-
záciu 1. a 2. etapy stavby v apríli minulého roka. Projekt bude 
spolufinancovaný z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej 
únie v rámci Operačného programu Doprava. Ministerstvo 
dopravy Slovenskej republiky plánovalo, ţe Kohézny fond po-
skytne na 1. a 2. etapu stavby 190,43 mil. eúr, spolufinanco-
vanie zo štátneho rozpočtu malo tvoriť 33,605 mil. eúr a iné 
zdroje mali dosiahnuť 142,401 mil. eúr vrátane dane. Ďalšími 

členmi konzorcia sú 
slovenské firmy 
Skanska BS, a.s. 
Prievidza (od 1. ap-
ríla sa stala súčas-
ťou spoločnosti 
Skanska SK, a.s. 
Bratislava), Váhos-
tav-SK, a.s. Ţilina, 
Doprastav, a.s. Bra-

tislava a Eltra, spol. s r.o. Košice. Predpokladaný podiel prác v 
subdodávateľskom vzťahu by mal dosiahnuť vyše 37 %.  

Treťou etapou bude obnova úseku Zlatovce - Trenčianska 
Teplá v dĺţke takmer 12 kilometrov, vrátane stavby nového 
ţelezničného mosta v Trenčíne a prestavby ţelezničnej stanice 
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v Trenčíne. Predpokladaná cena zákazky podľa vyhlásenej ve-
rejnej súťaţe predstavuje 296,12 mil. eúr bez dane. Ukončenie 
stavebných prác je plánované v januári 2011. 

Štvrtú a piatu etapu modernizácie na úseku Trenčianska 
Teplá - Ilava - Beluša v dĺţke 20,4 kilometra a za 290 mil. eur 
bez dane uskutočňuje Zdruţenie Ţelezníc Slovenskej republi-
ky – Beluša, vedené firmou Strabag, s.r.o. Bratislava. Dodáva-
teľ vzišiel z tendra s troma doručenými ponukami. Ďalšími 
členmi skupiny sú firmy Viamont DSP, a.s. Ústí nad Labem, 
Porr (Slovensko), a.s. Bratislava, Bögl a Krýsl, k.s. Praha a 
Alpine Slovakia, spol. s r.o. Bratislava. Ţeleznice rozhodli o 
zadaní zákazky vlani 12. novembra 2009. Predpokladaný po-
diel plnenia prác v subdodávateľskom vzťahu tretími stranami 
predstavuje 27 %. Obnovené budú aj ţelezničné stanice v 
Trenčianskej Teplej, Dubnici nad Váhom, Ilave a Ladce. Práce 
majú byť hotové v máji 2014.  

Šiesta etapa na 7 km úseku Beluša - Púchov, vrátane ţelez-
ničných staníc, by mala stáť 110,87 mil. eur. Stavba zatiaľ nie 
je krytá finančnými zdrojmi. 

www.sme.sk 11.05.2010 
 

     Modernizovaná ţeleznica prinesie do Trenčína veľa zmien. 
Jednou z nich je vybudovanie novej komunikácie, ktorá pôjde 
cez areál poľnohospodárskeho druţstva Zámostie a mala by 
odľahčiť dopravu cez Zlatovce. Z tohto titulu sa pripravuje 
zmena územného plánu v Trenčíne, ktorá zohľadní technické 
riešenie v kriţovatke ulíc Bratislavskej a Brnianskej, kde má 
vzniknúť v rámci modernizácie ţeleznice cestný podjazd. Pod-
jazd nahradí súčasné dve úrovňové priecestia. 

Výstavba obsluţnej komunikácie cez druţstvo si vyţiada 
asanáciu dvoch objektov, slúţiacich predtým ako skladovacie 
priestory. Okrem toho cesta predelí dvor na dve časti, ktoré 
treba ochrániť osadením oplotenia a brán. Druţstvo 
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v pripomienkach k zmene rozhodnutia ţiadalo náhradu za 
mostovú váhu, ktorá by výstavby novej cesty zostala nepre-
chodná. 

Trenčianske noviny 17.05.2010 
pomocná evidencia 322/1/2010 

 
Výstavba druhého cestného mosta v Trenčíne sa opäť od-

kladá. Takéto nepríjemné prišli chýry neznámymi kanálmi na 
Mesto Trenčín dňa 12. mája 2010. Na druhý deň novina ofi-
ciálne dorazila tieţ, podľa ktorej Úrad pre verejné obstaráva-
nie nariadil zrušiť tender na jeho výstavbu, pretoţe štát zastú-
pený Slovenskou správou ciest podľa neho v súťaţi pochybil a 
nedostatky mohli by mať zásadný vplyv na jej výsledok.  

Verejná súťaţ bola vyhlásená ešte vlani a predpokladané 
náklady prevyšovali 51 miliónov eur bez dane z pridanej hod-
noty. Zrušením tendra na nový most pre Trenčín sa tak znova 
začiatok výstavby o niekoľko mesiacov opäť oddiali. Tender 
mal byť v týchto dňoch ukončený. „Úrad okrem iných poruše-
ní zákona o verejnom obstarávaní zistil, ţe kontrolovaný ne-
oprávnene poţadoval potvrdenie o poistení zodpovednosti za 
škodu spôsobenú podnikateľom a poţadoval rozdielne poţia-
davky a uvádzal rozdielne informácie v oznámení publikačné-
ho úradu a oznámení úradu,” uviedla hovorkyňa úradu Helena 
Fialová. 

Nedostatky podľa nej mohli mať zásadný vplyv na to, kto 
mnoho miliónovú zákazku získa. Slovenská správa ciest tak 
bude musieť vyhlásiť nový tender. Hovorkyňa Slovenskej  
správy ciest Iveta Fedorová odporučila obrátiť sa s otázkami 
na Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Hovorca rezor-
tu dopravy Stanislav Jurikovič povedal, ţe oficiálne túto in-
formáciu ešte nedostali. Zrušenie tendra podľa jeho slov spô-
sobí štvormesačný aţ polročný sklz vo výstavbe nového mos-
ta. 
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Len pre zapakovanie treba uviesť, ţe tri štvrtiny ceny nové-
ho mosta má zaplatiť Európska únia, ktorá uţ predbeţne fi-
nancovanie výstavby odobrila. No ešte nič oficiálne neschváli-
la. 

V Trenčíne vedie cez Váh jediný cestný most, čo výrazne 
komplikuje dopravu. Rozhodnutie úradu znamená, ţe výstav-
ba dlho očakávaného druhého mosta sa opäť oddiali. Politici 
pritom začiatok jeho výstavby sľubujú uţ od jesene 2006. Aby 
sa proces urýchlil, projektovú dokumentáciu za viac ako pol-
druha milióna eur platilo mesto Trenčín, aj keď nie je investo-
rom stavby a stavebné povolenie je vydané uţ dva roky. 

Most spôsobil aj miestny petičný rekord, keď pod petíciu za 
urýchlenie výstavby nového cestného mosta, ktorú adresovali 
premiérovi Róbertovi Ficovi, sa za necelý mesiac podpísalo 
vyše 25-tisíc ľudí. Iniciátor petície, nezávislý mestský posla-
nec Martin Barčák ţiadal, aby ministerstvo vyvodilo osobnú 
zodpovednosť a osobu, ktorá to spôsobila, prepustilo. „Všetci 
zúčastnení, teda hlavne ministerstvo a mesto, urobili takmer 
všetko, aby sa stavalo, ale našiel sa niekto z mäsa a kostí, kto-
rý to pokazil. Je to reálny človek,” povedal poslanec Martin 
Barčák. 

Mesto Trenčín po rozhovore s predstaviteľmi Ministerstva 
dopravy Slovenskej republiky a Úradu pre verejné obstaráva-
nie dúfa, ţe procesné chyby sa rýchlo odstránia a čoskoro sa 
vyhlási nová súťaţ. „Dôleţitou správou je, ţe projektová do-
kumentácia, ktorú dalo vypracovať mesto Trenčín na svoje 
náklady je v poriadku. To znamená, ţe projekt, ako taký nie je 
zrušený, zostáva i naďalej v schválenom zásobníku projektov 
vlády pre čerpanie z eurofondov,” konštatoval primátor Ing. 
Branislav Celler 

www.sme.sk 14.05.2010 
pomocná evidencia 325/1/2010 
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Archeológovia zo Slovenskej akadémie vied sú po skončení 
niekoľko-týţdňového výskumu zvyškov múru v jame pri bý-
valom Dome armády v Trenčíne presvedčení, ţe nejde o sú-
časť predsunutého opevnenia mesta. Pamiatkári, na ktorých 
návrh bol tento nález vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiat-
ku, teraz poţadujú ďalšie výskumy. Zaplatiť ich bude zrejme 
musieť Mesto Trenčín. 

Riaditeľ Ar-
cheologického 

ústavu v Nitre 
PhDr. Matej 
Ruttkay, CSc., 
ktorý výskum 
viedol, predlo-
ţil výsledky ar-

cheologického 
tímu dňa 29. 
júna 2010 od-

bornej komisii zloţenej z archeológov, pamiatkárov, histori-
kov, zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
a Mesta Trenčín. V stanovisku ar-
cheológov vyjadrené PhDr. Mate-
jom Ruttkayom, CSc. sa píše, ţe 
„zistili sme, ţe toto takzvané pred-
sunuté opevnenie nepokračuje vý-
chodným smerom, ale zalamuje sa 
smerom k mestu. V podstate kryje 
uličnú čiaru. A to si myslím, ţe je 
dostatočný podklad na spochybne-
nie tvrdenia, ţe ide o predsunuté 
opevnenie. Navyše, pri porovnaní so 
starými mapami nám to aj sedí s ur-
čitými objektmi, ktoré sú vyobraze-
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né na druhom vojenskom mapovaní z roku 1837. Tu je vidieť, 
ţe tento múr je len ohradou nejakého areálu.“ 

So závermi archeologického výskumu však pamiatkári ne-
súhlasili. Archeologický výskum nevyvracia doterajšie názory, 
ţe ide o mestské opevnenie. Je to len jeden z pohľadov, ktorý 
nezohľadňuje širšie súvislosti,“ zdôraznila riaditeľka Krajské-
ho pamiatkového úradu v Trenčíne PhDr. Eva Gazdíková, 
ktorá taktieţ nepripustila, ţe vyhlásenie nálezu za národnú 
kultúrnu pamiatku bolo unáhlené. Šlo o záchranu toho nálezu 
dodala. 

Členovia odbornej komisie sa po trojhodinovej diskusii do-
hodli na ďalších dvoch výskumoch. Mesto, ako vlastník po-
zemku musí objednať architektonicko-historický výskum a ar-
chívny výskum. Takto by mali byť vyhodnotené všetky ar-
chívne písomné, mapové a ikonografické podklady. Oba vý-
skumy by nemali trvať dlhšie ako mesiac. 

PhDr. Matej Ruttkay, CSc. je však presvedčený, ţe aj po 
ďalších výskumoch sa jeho predpoklady potvrdia: „Podľa 
môjho názoru ten architektonicko-historický výskum mohol 
byť urobený uţ vtedy, keď bol nález vyhlasovaný za pamiat-
ku. V kaţdom prípade, ja som si uţ dnes istý, ţe nejde 
o predsunuté opevnenie.“ Podľa primátora Ing. Branislava 
Cellera zo záverov archeologického výskumu je dnes jasné, 
ţe pri vyhlasovaní národnej kultúrnej pamiatky došlo k závaţ-
nému pochybeniu. „Je smutné, ţe Trenčania sú dva roky trau-
matizovaní touto situáciou, ktorá bude mať s najväčšou prav-
depodobnosťou prekvapujúce rozuzlenie. Či za tým bolo niečo 
iné, to nechám na posúdenie ľudí ţijúcich v tomto meste. 
Momentálne nám ani tak nejde o to, či tam budú podzemné 
garáţe alebo iba námestie. Dnes ide hlavne o to, aby sa verej-
nosť dozvedela pravdu o celej situácii. I keď, samozrejme, ide 
nám tieţ o to, aby sa s tým priestorom uţ mohlo niečo robiť. 
Chceme, aby tam vzniklo kultivované prostredie s námestím, 
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ktoré bude vhodne dopĺňať verejné priestranstvo centra mes-
ta.“ 

www.trencin.sk 01.07.2010 
 
Stavebno-technický dozor pre stavbu cestného mosta v 

Trenčíne bude vykonávať firma Amberg Engineering Slova-
kia, s.r.o. Bratislava. Zákazku Slovenskej správy ciest získal 
dodávateľ za 777,76 tis. eúr bez dane z pridanej hodnoty, keď 
uspel vo verejnej súťaţi s piatimi doručenými ponukami. Za-
čiatočná predpokladaná hodnota za poskytovanie uvedenej 
sluţby predstavovala 1,8 mil. eúr bez dane. Výkon stavebno-
technického dozoru pre stavbu trenčianskeho mosta bude spo-
lu financovaný z Európskych zdrojov cez Európsky fond re-
gionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu. Cestári rozhodli o 
zadaní tejto zákazky 30. júna 2010, vyplýva z oznámenia o 
výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania. 

Úrad pre verejné obstarávanie v máji 2010 nariadil zrušiť 
tender na výstavbu nového cestného mosta v Trenčíne. Slo-
venská správa ciest podľa úradu porušila v súťaţi zákony o 
verejnom obstarávaní a nedostatky mohli mať zásadný vplyv 

na jej výsledok. 
Verejnú súťaţ 
vyhlásila ešte 
vlani, predpokla-
dané náklady pre-
vyšovali 51 mil. 
eúr bez dane z 
pridanej hodnoty. 
Výstavba pre 
Trenčín kľúčové-
ho mosta sa tak 
znova o niekoľko 

mesiacov oddiali. 
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Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. je zapísaná 
v Obchodnom registri Slovenskej republiky od 19. júna 2003 a 
eviduje základné imanie 33,2 tis. eúr. Spoločníkmi sú švajčiar-
ska spoločnosť Amberg Engineering AG, Regensdorf - Watt s 
vkladom 19,92 tis. eur a Martin Bakoš s vkladom 13,28 tis. 
eur. Spoločnosť poskytuje komplexné architektonické a inţi-
nierske sluţby pre inţinierske stavby, vykonáva aj inţiniersku 
činnosť a takisto činnosť stavebného dozoru pre inţinierske a 
pozemné stavby. 

www.trencin.sk 15.07.2010 
 

Súčasťou 37. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a 
potravinárskej výstavy Agrokomplex 2010, konanom v dňoch 
19. – 22. augusta 2010 v  Nitre, sa uskutočnil 8. ročník Výsta-
vy vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónov „Regióny 
Slovenska“. V spoločnej prezentácii sa na ňom predstavili 
všetky tri múzeá v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, t.j. Vlastivedné múzeum v Povaţskej 
Bystrici, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi a Trenčianske 
múzeum v Trenčíne.  

Voľba hlavnej témy spoločnej múzejnej prezentácie tradič-
ne zohľadňovala niekoľko kritérií :  
- súvislosť s tematikou poľnohospodárstva i potravinárstva,  
- dostatok muzeálií a  nadväznosť na témy z predchádza-

júcich ročníkov.  
Po vlaňajšej téme „Z kuchyne do kuchyne“ nasledovalo 

v tomto roku pozvanie na prehliadku „Z jedálne do jedálne“, 
ktorá vo výbere predstavila najzaujímavejšie doklady k sto-
lovaniu zo zbierok múzeí. Návštevníci mali moţnosť vidieť 
nielen ucelené jedálenské súbory či sady príborov, ale aj naj-
rozmanitejšie doplnky k stolovaniu - poháre, karafy, dţbány, 
nádobky na dochucovanie jedál a pokrmov, misy na ovocie, 
obrúsky, prestierania, vázy, svietniky, drţiaky na príbory 
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a ďalšie drobnosti. Všetky vystavené exponáty pochádzali zo 
zbierkových fondov prezentujúcich múzeí.  

Expozíciu múzeí Trenčianskeho samosprávneho kraja 
v pavilóne M 1 dopĺňali základné informácie o zbierkach 
a činnosti múzeí v banerovej podobe a tieţ desiatky propagač-
no-prezentačných materiálov. 

Prezentácia bola nielen propagáciou múzeí, ale aj  samotné-
ho Trenčianskeho samosprávneho kraja, o čom svedčilo spo-
ločné označenie stánku. Bez záruky profesijnej ustanovizne 
slovenských múzejníkov – Zväzu múzeí na Slovensku, ktorý 
dojednáva bezplatné moţnosti prezentácie, by nebolo moţné 
za súčasnej finančnej situácie expozíciu realizovať. 

www.tsk.sk 20.08.2010 
 

Priemerný vek obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa ku koncu roka 2009 v porovnaní s rokom 2001 zvýšil 
o takmer tri roky. Ako informovala Andrea Krumpárová z 
Krajského pracoviska Štatistického úradu Slovenskej republi-
ky v Trenčíne, keď priemerný vek obyvateľov kraja dosiahol 
ku koncu minulého roka úroveň 39,7 roka. V porovnaní s ro-
kom 2001 (36,9) stúpol o 2,8 roka. 

„Priemerný vek muţov v roku 2009 dosiahol 38,2 roka, ţe-
ny boli v roku 2009 o 2,9 roka staršie ako muţi, teda v prieme-
re 41,1 ročné,“ uviedla Krumpárová s tým, ţe v minulom roku 
došlo v kraji aj k najväčšiemu medziročnému nárastu populá-
cie v po produktívnom veku (nad 65 rokov). V porovnaní s 
rokom 2008 sa počet obyvateľov nad 65 rokov v kraji zvýšil 
o 1.343 osôb (1,7 %). 

V roku 2001 ţilo podľa nej v Trenčianskom kraji päť mu-
ţov s vekom vyšším ako 100 rokov, v 2009 ich počet vzrástol 
na 50. Ţien vo veku 100 a viac rokov ţilo v roku 2001 v kraji 
27, v roku 2009 bol ich počet vyšší o 46. 
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„Rovnako ako priemerný vek, aj index starnutia (pomer po-
produktívnej a predproduktívnej zloţky) sa v Trenčianskom 
kraji dlhodobo zvyšuje. Kým v roku 2001 pripadlo na 100 
obyvateľov vo veku 0 - 14 rokov 67,6 osôb v poproduktívnom 
veku, v roku 2009 to bolo 99,4 osôb. Vyšší index starnutia za-
znamenávame u ţien. V roku 2009 na 100 ţien vo veku 0 - 14 
rokov pripadlo takmer 125 ţien 65-ročných a starších, ich po-
čet sa oproti roku 2001 zvýšil o takmer 41 osôb,“ doplnila 
Krumpárová. 

Ku koncu roka 2009 ţilo na území Trenčianskeho kraja spo-
lu 599.214 obyvateľov, o 645 menej ako v roku 2008. 

www.sme.sk 16.09.2010  
pomocná evidencia 609/1/2010  

 
Medzinárodná výstava koní sa na Trenčianskom výstavi-

sku konala uţ po siedmykrát. Počas troch dní od 27. do 29. 
augusta 2010 si prišli chovatelia i obdivovatelia koní na svo-
je. V priestoroch výstaviska nechýbali parkúrové a westernové 
preteky, predvádzanie vystavovaných plemien, chovateľské 
prehliadky, ukáţky vyuţitia chladnokrvných koní a športovej 
výkonnosti koní génových rezerv, preteky Ride & drive show 
a prehliadka šampiónov výstavy. 

Vrcholom sobotného programu 28. augusta 2010 bola popo-
ludňajšia Konská 
show, na ktorej 
predviedli svoje 
umenie najkrajšie 
kone a najlepší 
jazdci. Ukáţky jaz-
dectva doplnilo vy-
stúpenie lukostrel-
cov, ukáţky drezú-
ry, vystúpenie od-
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delenia jazdnej polície, či Westernová show. 
Program na kolbisku, ktoré pozorne sledovali stovky divá-

kov, zahájili jazdci Národného ţrebčína Topoľčianky so štvo-
rylkou s lipicanskými ţrebcami. Jazdci vo frakoch a cylin-
droch na snehobielych lipicánoch, ktorí sú označovaní ako ko-
ne kráľov a králi koní, predviedli ukáţky klasickej jazdy. 

Po nich diváci videli ukáţky jazdy dám v sedle a tieţ jeho 
vývoj v priereze niekoľkých storočí. „Dámy na koňoch v pr-
vých dámskych sedlách, pouţívaných najmä pri nízkych ko-
ňoch, musel viesť sluha, pretoţe ţena nevedela plnohodnotne 
ovládať koňa. Zmena nastala aţ v 14. storočí, kedy sedlo uţ 
malo v strede roh, o ktorý sa mohla dáma drţať. V takomto 
sedle sa však stále nedalo plnohodnotne cválať a klusať. V 16. 
storočí vznikol nový typ sedla, ktoré zošikmilo sed a umoţnilo 
tým jazdkyni klus aj cval. Na sedle pribudol ďalší roh na pra-
vej strane. Jazdkyňa si uloţila pravú nohu medzi tieto dva ro-
hy, čo jej umoţnilo samostatne ovládať koňa, skákať a preko-
návať akékoľvek prekáţky, čím sa ţeny v jazdectve plne vy-
rovnali muţom a mohli sa zúčastňovať honov a iných jazdec-
kých zábav, opisovali na prehliadke vývoj dámskeho sedla 
skúsení jazdci. 

Jazda v dámskom sedle však stále vyţadovala veľký cit pre 
rovnováhu a vôbec nebola jednoduchá. Podľa jazdcov to do-
kazujú aj štatistiky zo stredoveku, podľa ktorých najviac úra-
zov urodzených dám bolo pri poľovačkách, pretoţe prírodné 
prekáţky museli prekonávať v tomto náročnom sedle. 

www.sme.sk 29.08.2010 
pomocná evidencia 560/1/2010 
 
Špecializovaná výstava vodného hospodárstva, hydroener-

getiky, ochrany ţivotného prostredia, komunálnej techniky a 
rozvoja miest a obcí AQUA bola otvorená dňa 23. septembra 
2010 v areáli trenčianskeho výstaviska Expo Center. 
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„Na tomto, svojho druhu najväčšom podujatí na Slovensku, 
ktoré organizujeme v spolupráci s Trenčianskou vodohospo-
dárskou spoločnosťou, sa predstavia na ploche 4.600 m2 slo-

venské a zahraničné firmy a 
to priamo alebo prostredníc-
tvom svojich obchodných za-
stúpení,“ povedala Eva Ma-
jerníková z oddelenia mar-
ketingu a reklamy spoločnos-
ti Expo Center. 

Súčasťou výstavy bolo 
odovzdanie Ceny Milana 

Topoliho za prínos vo vodnom hospodárstve a vyhodnotenie 
súťaţí o najlepší exponát Zlatá Aqua a o najhodnotnejšiu ex-
pozíciu výstavy Modrý akvadukt. 

Záštitu nad výstavou prevzal minister pôdohospodárstva, 
ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej repub-
liky Ing. Zsolt Simon, odbornými garantmi boli Slovenský 
národný komitét IWA, Aso-
ciácia čistiarenských exper-
tov Slovenskej republiky a v 
spolupráci s Trenčianskou 
vodohospodárskou spoloč-
nosťou a Asociáciou vodá-
renských spoločností. Súčas-
ťou výstavy AQUA bol od-
borný sprievodný program. 
Pre návštevníkov bol zaujímavý odborný seminár na tému 
„Aktuálne otázky ochrany pred povodňami na Slovensku“, 
ktorý organizovala sekcia vôd Ministerstva pôdohospodárstva, 
ţivotného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej repub-
liky. 
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Výsledky súťaţe „Zlatá AQUA“ 
Komisia pre vyhodnotenie súťaţe „Zlatá AQUA“ pracovala 

pod vedením predsedu prof. Ing. Jozefa Kriša, PhD. zo Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave. Členmi komisie 
boli - Mgr. Darina Masaryková, riaditeľka výstavy Aqua, 
Expo Center a.s., Trenčín, Ing. Dušan Čerešňák z Minister-
stvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky, Ing. Ivana Mahríková zo Sta-
vebnej fakulty Bratislava Slovenskej technickej univerzity,  
Ing. Ján Kardoš z Trenčianskej vodohospodárskej spoločnos-
ti, a.s., Ing. Marek Gálik, PhD. z TAVOS a.s., Ing. Gabriel 
Tuhý z Regotrans - Rittmeyer, Bratislava a Ing. Ján Mato z 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 

Po preštudovaní materiálov a po kontrole exponátov  komi-
sia 16. septembra 2010 rozhodla o udelení nasledovných oce-
není takto : 
A) v kategórii výrobok  

1. miesto pre firmu ARAD Slovakia, s.r.o., Košice za vý-
robok – UFR Reduktor nemerateľného prietoku vody s 
funkciou spätnej klapky 

2. miesto pre firmu Atlas Copco Compressors Slovakia, 
s.r.o., Trenčín za výrobok – Skrutkové dúchadlo Atlas 
Copco ZS 37  

3. miesto pre firmu KG Systém s.r.o., Banská Bystrica za 
výrobok – Obrubníkové odvodnenie z polymérbetónu 

B)  v kategórii technológia  
1. miesto firmu ČOVSPOL, a.s., Bratislava za technológiu 

ACTIFLO, zariadenie na čistenie a úpravu vôd 

2. miesto pre firmu KUNST s.r.o., Hranice za technológiu 
vymiešavania, zachytenia, odstraňovania piesku a tukov 
na komunálnych ČOV 
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3. miesto pre firmu ARAD Slovakia, s.r.o., Košice za 
technológiu „Regulačný ventil tlakového manaţmentu 
Bermad“ 

 
Výsledky súťaţe „Modrý Akvadukt 2010“  

Táto súťaţ hodnotila predovšetkým estetické a účelové pô-
sobenie architektonického stvárnenia expozície, vloţenú in-
venciu a inováciu. Komisia v zloţení akad. sochár Igor 
Mosný, Ing. arch. Edita Cimrová a Mgr. Darina Masary-
ková rozhodla udeliť ocenenia týmto expozíciam : 

1. miesto – pre firmu Veolia Voda – Stredoslovenská vodá-
renská prevádzková spoločnosť, a.s. a Veolia Voda – Pod-
tatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,  Basn-
ská Bystrica za grafickú prezentáciu loga s aplikáciou na 
daný výstavný priestor. 

2. miesto – pre firmu Hobas SK, spol. s r.o. Bratislava  prie-
storové a farebné riešenie výstavnej expozície. 

3. miesto – nebolo udelené  
Členovia predsedníctva Slovenského národného komitétu 

IWA sa rozhodli udeliť Cenu Milana Topoliho za rok 2010 
prof. Ing. Jozefovi Krišovi, PhD. V zdôvodnení uviedla, ţe 
práci v oblasti vodného hospodárstva sa venuje od roku 1969, 
kedy po ukončení Stavebnej fakulty, Slovenskej vysokej školy 
technickej nastúpil na Katedru zdravotného inţinierstva ako 
asistent. Na tomto pracovisku pôsobí dodnes. Zastával rôzne 
pracovné zaradenia na pedagogických a vedeckých miestach. 
Od roku 1999 je menovaný profesorom. V súčasnosti je vedú-
cim Katedry zdravotného a environmentálneho inţinierstva 
Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratisla-
ve. Je predsedom pre štátne záverečné skúšky a obhajoby dip-
lomových prác na Stavebnej fakulte, fakulte Chemickej a po-
travinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, 
Stavebnej fakulte Praha a Brno, s ktorými aj úzko spolupracu-
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je. Je garantom a školiteľom doktorandského štúdia odboru 
Vodné stavby a členom Vedeckej rady na Stavebnej fakulte. 
Popri pedagogickej práci sa aktívne zapája do organizovania 
a riešenia vedeckovýskumných úloh, z ktorých vyplýva aj bo-
hatá publikačná činnosť. Je autorom mnohých článkov, zúčas-
tňuje sa na medzinárodných vedeckých podujatiach v oblasti 
zdravotného inţinierstva doma i v zahraničí. Jeho pedagogic-
ká, odborná, vedecká a spoločenská práca a aktivita je veľmi 
rozsiahla a spoločensky prospešná. Je autorom 4 monografií, 
viacerých vysokoškolských učebníc a mnohých vedeckých 
prác. Má nadviazaný intenzívny kontakt so Slovenským ústa-
vom technickej normalizácie, kde je predsedom odbornej ko-
misie č. 1 Vodovody a kanalizácie. Je autorom a spoluautorom 
viacerých slovenských technických noriem. Od roku 2003 je 
predsedom komisárov pre vydávanie Osvedčenia a prevádz-
kovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Spolu s 
Ing. Milanom Topolim stál pri zrode medzinárodnej výstavy 
„AQUA“ v Trenčíne. Kaţdoročne sa podieľa na príprave a za-
bezpečuje odbornú garanciu samotnej výstavy a jej sprievod-
ných podujatí a to súťaţe Zlatá AQUA a odbornej konferencie 
AQUA. Je zakladajúcim členom a dlhoročným predsedom 
Slovenského národného komitétu IWA, kde sa aktívne podieľa 
na organizovaní odborného ţivota výskumných ústavov, vy-
sokých škôl a spoločností z oblasti vodovodov a kanalizácií.  
V tomto smere nadviazal a udrţuje úzke kontakty so zahranič-
nými partnermi so snahou presadiť slovenskú odbornú verej-
nosť na európskej a svetovej platforme. Všetci ho poznáme 
ako aktívneho človeka, pedagóga, vedeckého pracovníka, dl-
horočného spolupracovníka a dobrého priateľa Ing. Milana 
Topoliho, ktorý celý svoj doterajší ţivot zasvätil zveľaďova-
niu vodného hospodárstva na Slovensku. 

vlastné poznámky 
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Najväčšia investícia za posledné desaťročia v Trenčíne po-
stupne vyrastá do reality. Taiwanská spoločnosť AU Optro-
nics, ktorá stavia v trenčianskom priemyselnom parku závod 
na výrobu LCD modulov začala v mesiaci október 2010 
s masívnym náborom zamestnancov. Nábor, ktorý bude pre-
biehať v jesenných a zimných mesiacoch, bude najväčší od 
vypuknutia krízy na Slovensku. Manaţment AU Optronics sa 
sústredí pri prijímaní na lokálnych manaţérov a zamestnancov 
z Trenčína a blízkeho okolia. Do roku 2013 by tak malo získať 
prácu aţ 3.300 ľudí. „Mesiace tvrdej driny, rokovaní a vyba-
vovaní nesú svoje ovocie. Som skutočne rád, ţe vloţená ener-
gia sa nám všetkým čoskoro vráti,“ zdôraznil primátor Ing. 
Branislav Celler.  

Základný kameň novej trenčianskej fabriky, ktorý bol polo-
ţený tento rok 2010, predpokladá na jar roku 2011 nábeh vý-

roby. Vedenie 
spoločnosti in-
formovalo, ţe do 
výrobných hál sa 
začnú uţ v de-
cembri 2010 pr-
vé technológie. 
V súčasnom ob-
dobí prebehli pr-
vé rokovania 
ohľadom zabez-

pečenia dopravného spojenia mestskej hromadnej dopravy 
priemyselného parku s mestom v nadväznosti na pracovný čas. 

Spoločnosti AU Optronics osobitne záleţí na ekologickej 
výrobe a chode závodu. V súčasnosti najväčšia stavba priemy-
selnej výroby v strednej Európe bude súťaţiť aj o zlatý certifi-
kát v oblasti ekológie. Spoločnosť preinvestuje v Trenčíne 
v najbliţších troch rokoch vyše 1913 milióna eúr. Okrem LCD 



198 
 

modulov bude fabrika produkovať aj LCD televízory a rôzne 
súčasti zobrazovacej techniky. 

www.trencin.sk  13.10.2010 
 
Úrad pre reguláciu ţelezničnej dopravy zvolal na 7. októbra 

2010 stavebné konanie k vydaniu povolenia na výstavbu no-
vého  ţelezničného mosta v Trenčíne.  Išlo o druhé konanie 
pretoţe prvé bolo zmarené v letných mesiacoch. Ţiaden účast-
ník konania a ani dotknutý orgán nevyjadrili námietku, ktorá 
by bránila jeho vydaniu.  

Po vydaní stavebného povolenia sa k nemu ešte budú môcť 
účastníci vyjadriť a vzniesť prípadné námietky do 15 dní. 
Mesto Trenčín v procese stavebného konania zastupovala ve-
dúca Útvaru architektúry a územného plánovania Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. arch. Adriana Mlynčeková, ktorá kon-
štatovala, ţe „Mesto Trenčín nemalo námietky k vydaniu sta-
vebného povolenia na ucelenú časť stavby 30 Zlatovce, stavby 
modernizácie ţelezničnej trate v úseku Nové Mesto nad Vá-
hom – Púchov, za podmienky dodrţania záväzných stanovísk 
mesta vydaných v tomto procese, ako aj všetkých ďalších pí-
somností a dohôd.“ Výstavba mosta by mala trvať dva roky.  

Nový ţelezničný most by mal byť podľa zástupcu generál-
neho projektanta Ing. arch. Jána Špánika z technického aj 
vizuálneho hľadiska unikátny, lebo nový most bude oveľa 



199 
 

krajší a prispeje k zvýšenej úrovni mesta a bude odstránený 
hluk. Nový most bude dlhý 360 metrov a bude sa skladať zo 
siedmich pilierov. S jeho výstavbou sa začne zo strany od 
mesta Trenčín.  

Modernizácia ţelezničnej trate v Trenčíne zvoľní zaoblenie 
trate v meste a umoţní dosiahnutie rýchlosti 160 km/h. Projekt 
počíta s výstavbou nového ţelezničného mosta, novej stanice a 
vybudovaním niekoľkých mimoúrovňových kriţovaní. Projekt 
modernizácie ţelezničnej trate financuje Európska únia z ko-
héznych fondov do výšky 85 % celkových nákladov, zvyšok 
doplatí štát. Modernizáciou ţelezničnej trate sa okrem iného 
zníţi zaťaţenie okolia hlukom z prejazdu vlakov cez most nad 
riekou Váh. Výstavbou nového mosta sa vytvoria predpoklady 
na splavnenie Váhu. Výstavbou nového ţelezničného mosta 
cez Váh bude taktieţ moţné zapojiť starý ţelezničný most do 
dopravného organizmu mesta a jeho obchodno-spoločenského 
vyuţitia.  

vlastné poznámky 
 

Skanska vyhrala opakovaný tender Ţelezníc Slovenskej re-
publiky na modernizáciu ţelezničnej trate medzi Zlatovcami a 
Trenčianskou Teplou. Ide o tender, ktorý čelil podozreniam z 
korupcie a manipulácie. 

„Dostali sme oznámenie, ţe našu ponuku prijímajú a v krát-
kom čase očakávame, ţe nás vyzvú na podpísanie zmluvy,“ 
povedala hovorkyňa Skanska Magdaléna Dobišová. Skanska 
dala v súťaţi najniţšiu ponuku. Ţeleznice Slovenskej republi-
ky ich však ešte pod bývalým vedením, nominovaným Fico-
vou vládou, vylúčili. Nestačili im ani vysvetlenia firmy, ţe 
ponúkaná cena je reálna a sú v nej zarátané všetky náklady a 
aj primeraný zisk. 

Skanska sa odvolala na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý 
ich vrátil do hry s tým, ţe dôvody vylúčenia nie sú podstatné. 
Firme Skanska však môţe podpis zmluvy skomplikovať Tr-
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navská stavebná spoločnosť. Tá totiţ mieni dať námietku na 
Úrad pre verejné obstarávanie. Trnavská firma dala v súťaţi 
druhú najlacnejšiu ponuku a po vylúčení Skanska mala byť ví-
ťazom. V tendri ide o zrekonštruovanie pribliţne desiatich ki-
lometrov ţelezničnej trate tak, aby boli vlaky schopné jazdiť 
po nej rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. 

www.sme.sk 12. 10. 2010 
 
Od stredy 13. októbra 2010 

začali platiť v Trenčíne nové 
zľavy pre cestujúcich v mest-
skej hromadnej doprave, pod-
ľa ktorých zadarmo pocestujú 
rodičia s deťmi v kočíkoch 
a cestujúci na invalidných vo-
zíkoch.  

Zľava na cestovnom pre 
cestujúcich s detským kočíkom platí pre deti do troch rokov na 
základe čípovej karty, vydanej na meno dieťaťa. Čípová karta 
bude vydaná bezplatne zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré-
ho matka má trvalý pobyt v Trenčíne, pričom samotný cestu-
júci nemusí byť rodičom dieťaťa, musí však mať viac ako 15 
rokov.  

Bezplatná preprava pre cestujúcich na invalidnom vozíku 
vrátane ich sprievodcov platí pre obyvateľov Trenčína, ktorí 
sa preukáţu, ţe sú odkázaní na invalidný vozík. Zľava bude 
poskytnutá bez ohľadu na to či cestujúci pôjde so sprievodcom 
alebo bez neho. 

V prípade bezplatného cestovania si musia cestujúci označiť 
cestu na označovači, prípadne zakúpiť si z čípovej karty evi-
denčný cestovný lístok. 

www.sme.sk 13.10.2010 
pomocná evidencia 685/1/2010  
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V posledný októbrový týţdeň 2010 sa prevalila kauza ne-
platenia platieb spoločnosti Marius Pedersen za vývoz komu-
nálneho odpadu. Na toto zlé hospodárenie mesta Trenčín pou-
kazovali viacerí poslanci. Svoje tvrdenia opierali o doklady, 
ktoré im mesto poskytlo. Tieto potvrdili skutočnosť, ţe spo-
ločnosti Marius Pedersen, ktorá zabezpečuje pre mesto vývoz 
komunálneho odpadu, mesto Trenčín neplatí od mája 2010, 
hoci peniaze od občanov za túto sluţbu vybralo. 

Napríklad Ing. Robert Lifka (nezávislý poslanec a člen fi-
nančnej komisie mesta sa nechal počuť, keď povedal „Nechal 
som si spraviť výpis faktúr, ktoré sú po dobe splatnosti a zistil 
som, ţe ich je veľmi veľa“. Túto skutočnosť potvrdila aj spo-
ločnosť Marius Pedersen, ţe Mesto Trenčín nezaplatilo tento 
rok cez tri desiatky faktúr. Toto svoje konštatovanie rozširuje 
svojím komentovaním, keď hovorí, ţe chápe, keď „Trenčín 
neplatí za údrţbu verejnej zelene, ale na to moţno nemá pe-
niaze. Keď však neplatí ani za odvoz smetí, hoci od občanov 
peniaze na túto sluţbu vybralo vyše 1,8 milióna eúr a do mest-
skej kasy prišli, tak to je neslušné neplatiť objednané veci.“ 
Podľa výpisu faktúr, nesplatených k 30. septembru je za viac 
ako osem miliónov eúr, z toho po lehote splatnosti 7,3 milióna 
eúr a pred splatnosťou za necelý milión eúr. 

Mesto Trenčín vo svojom stanovisku uvádza, ţe táto spo-
ločnosť nemá pohľadávky u mesta Trenčín, ktoré by boli po 
lehote splatnosti. Finančný riaditeľ spoločnosti Marius Peder-
sen Oliver Šujan však potvrdil, ţe s mestom Trenčín, ktoré je 
ich najvýznamnejší zákazník z hľadiska pohľadávok i rozsahu 
sluţieb, momentálne rokujú o úhradách. To však nie nič nové-
ho, lebo k podobným situáciám dochádza v závere roka dôvo-
du vyčerpania rozpočtov samospráv. 

Šéf opozičného poslaneckého klubu strany Smer Mgr. La-
dislav Pavlík označuje finančnú situáciu mesta Trenčín za ka-
tastrofálnu. Poukazuje, ţe celkový dlh mesta Trenčín dosiahol 
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výšku 33 miliónov eúr. Potvrdzuje tým skutočnosť, ţe mesto 
sa správalo v uplynulom období nezodpovedne, míňalo oveľa 
viac financií ako malo. Celý systém ekonomiky je veľmi zle 
nastavený aj pre nevýhodné zmluvy, ktoré mesto v minulosti 
uzavrelo s viacerými dodávateľskými firmami.  Vedenie mesta 
viní za to, ţe neskoro na situáciu reagovalo. 

„Informácia o kritickom stave financií sa do mestského za-
stupiteľstva nedostávali, alebo ju poslanci dostávali veľmi ne-
skoro, primátor nezvolal mimoriadne zasadnutie, situáciu rie-
šil cez interné príkazy, škrtal síce výdavkovú časť rozpočtu, 
škrtal ju neskoro a efekt bol mizivý, lebo preváţna časť týchto 
peňazí bola uţ dávno minutá.“ Dodáva, ţe mesto čaká veľmi 
radikálny a ozdravný proces a najmä zmena systému fungova-
nia ekonomiky mesta. 

Mesto Trenčín tieto informácie odmieta a podľa zákona 
o rozpočtových pravidlách nie je potrebné zavádzať ozdravný 
reţim. „K dnešnému dňu sú záväzky samosprávy vo výške 
1,65 %, pričom opatrenia je mesto povinné vykonávať, ak by 
dosiahli výšku 15 %.“ Mesto poukazuje na prepad podielo-
vých daní, odkiaľ čerpá značnú časť svojho príjmu. „Niektoré 
platby zo strany štátu chodili oneskorene a mesto eviduje zá-
väzky aj po dobe splatnosti.“ 

Napriek argumentom mesta ekonomickí analytici z Inštitútu 
pre ekonomické a sociálne reformy radia Trenčín na tretie 
miesto podľa miery zadĺţenia. Ako hovorí riaditeľ inštitútu 
Peter Goliaš spomedzi dvadsiatky najväčších miest Slovenska 
majú vyššiu mieru zadĺţeniu ako Mesto Trenčín uţ len mestá 
Bratislava  a Ţilina. Dôvodom podľa analytikov je výpadok 
podielových daní, ale ako tvrdí Peter Goliaš, je dôleţité, aby 
mesto vedelo splácať svoje záväzky.  

www.sme.sk 01.11.2010 
pomocná evidencia 727/1/2010 
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Súčasťou výstavy „Jahrada“, ktorá zaplnila priestory vý-
staviska Expo Center v Trenčíne na tri dni od stredy 27. ok-
tóbra 2010 boli súťaţe ovocinárov „O najkrajšie jablko“, „O 
najkrajšiu hrušku“ a „Jablko roka 2010“. 

Štyrikrát sa na pódium pred divákov musel vybrať mladý 
ovocinár Marián Bednár z Veselého pri Piešťanoch, pretoţe 
získal : 

- ocenenie za ovocný sad,  
- prvú cenu za najkrajšiu expozíciu vystaveného ovocia,  
- zlatú priečku za odrodu „Pinova“ v kategórii Jablko roka 

2010  
- a strieborné jablko za odrodu „Rubinola“.  
Ako povedal, súťaţia so svojím ovocím pravidelne od roku 

2003 a ich odroda „Pinova“ uţ dostala ocenenie zlaté jablko 
pred šiestimi rokmi. 

Sad Mariána Bednára má sto hektárov. „Na sedemdesiatich 
dvoch sú jablone, zvyšok sú broskyne a slivky,“ povedal pes-
tovateľ. Nepriazeň počasia ich v tomto roku obrala asi o 20 % 
úrody v porovnaní s minulým rokom. Keďţe sú súčasťou od-
bytového druţstva, asi 30 % ich produkcie sa ocitne aj 
v obchodných reťazcoch. „Spoznať ich však moţno iba podľa 
chute a kvality, inak sa to nedá,“ povedal Marián Bednár. Slo-
venské jablká podľa neho chutia lepšie. „Majú aj niţší obsah 
chemických látok, pretoţe u nás sú normy oveľa prísnejšie ako 
v zahraničí.“ 

Súťaţ „O najkrajšie jablko“ sa pod záštitou Slovenského 
zväzu záhradkárov konala uţ po pätnásty krát. Hodnotených 
bolo takmer 1200 vzoriek jabĺk. „Máme nádherné ovocie, i 
keď je ho menej ako iné roky,“ povedal predseda Slovenského 
zväzu záhradkárov Ing. Ivan Hričovský,. Za najkrajšie jablko 
vyhlásili jabĺčko „Rubinolu“, ktorú vypestoval Anton Ševčík 
z Janovej Vsi. Cenu za svojho syna bol prevziať Anton Ševčík 
starší. „Syn je stolár a je v západných Čechách na sluţobnej 
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ceste,“ povedal viac neţ osemdesiatročný záhradkár. 
V synovej záhrade je iba osem jabloní a na jednej z nich vy-
rástlo aj víťazné jablko. „Treba srdiečko dať do toho,“ povedal 
záhradkár, ktorý pestuje Rubinoly, Krasokvet, Ontario a staré 
odrody, ktoré uţ nevedia dnes ani pomenovať. Do súťaţe so 
synom prihlásili celkom päť jabĺk. 

Po druhý krát sa na Slovensku konala aj súťaţ 
„O najkrajšiu hrušku“. Spomedzi 147 vzoriek vybrala poro-
ta hrušku „Vienska“ od Stanislava Nemca zo Stupavy.  

„Jabloň je kráľovná ovocných druhov a hruška je princezná, 
ktorá je  vhodná pre mladých i starších. Toto úţasné ovocie 
má veľa prirodzených vláknin, sorbitu, chuťovo je jedným 
z najkvalitnejších ovocí, ktoré máme u nás na Slovensku. 
Máme asi 24 kilogramov jabĺk na osobu, pri hruškách to ne-
presahuje ani tri kilogramy, čo je veľmi málo.“ 

Napriek tomu, ţe tento rok bol pre ovocinárov nepriaznivý, 
s ovocím na výstave Jahrada v Trenčíne bol zakladateľ súťaţe 
o najkrajšie jablko Ing. Ivan Hričovský spokojný. „Začínali 
sme v Bojniciach na zámku. Uţ vtedy sme ľudí nabádali, aby 
pestovali odrody odolné voči chrastavitosti a múčnatke. Tento 
rok sa to zúročilo,“ povedal. Aj víťazné jablko patrí k odro-
dám, ktoré nemusia byť toľko postrekované ako iné, konvenč-
né odrody. „Tu chceme ľuďom ukázať, ţe vieme dopestovať 
ekologické zdravé ovocie s minimálnym počtom postrekov. 
Záhradkári na Slovensku nemajú vyšší priemer ako tri pos-
treky,“ povedal Ivan Hričovský. Ďalší ročník celoslovenskej 
súťaţe by sa mal konať opäť v Trenčíne. 

www.sme.sk  02.11.2010 
 
Nové svetelné značenie na kriţovatke pod sídliskom Juh v 

Trenčíne začalo fungovať od poludnia 29. októbra 2010. Mes-
to zosynchronizovaním jednotlivých semaforov tak zabráni 
dopravným zápcham, ktoré sa stali na tomto úseku pre autá 
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idúce zo sídliska Juh smerom na Bánovce n/B. Ide však len o 
dočasné riešenie. Trvalé riešenie kriţovatky prinesie aţ stavba 
druhého cestného mosta cez rieku Váh v Trenčíne, ktorá uţ 
má právoplatné stavebné povolenie. Treba uviesť, ţe Mesto 
Trenčín nie je vlastníkom ani správcom ciest, ktoré vstupujú 
do kriţovatky, tie spadajú pod správu Trenčianskeho samo-
správneho kraja. Mesto na druhej strane však spravuje cestnú 
svetelnú signalizáciu na jeho území, teda aj na komunikáciách, 
ktoré inak v správe nemá. Predmetnú projektovú dokumentá-

ciu schválil 
Okresný do-
pravný inšpek-
torát v Trenčí-
ne a súhlasila s 
ňou aj Správa 
ciest Trenčian-
skeho samo-
správneho kra-
ja. Obvodný 
úrad pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie v Trenčíne vydal potrebné 
povolenie. 

Riešenie kriţovatky prostredníctvom cestnej svetelnej sig-
nalizácie dočasné a jej technické prvky bude môcť mesto vyu-
ţiť aj pri riešení iných kriţovatiek. Touto úpravou kriţovatky 
pod Juhom pri benzínovej pumpe dochádza k zmene prednosti 
v jazde pri odbočovaní v smere na sídlisko Juh. 

www.sme.sk 29. 10. 2010 
pomocná evidencia 729/1/2010 

 
V parku pod Juhom pribudol nový bezbariérový chodník, 

zrekonštruované schodiská popri mestskom cintoríne a stĺpy 
verejného osvetlenia. Skončila sa tak prvá etapa jeho obnovy, 
ktorá trvala dva mesiace. Územie bolo zároveň aj odvodnené. 
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Celková rekonštrukcia parku stála 174 000 eúr. Nový chodník 
s betónovou dlaţbou je dlhý pribliţne 220 metrov, široký je tri 
metre. Oblúkovito vedie k súčasnému chodníku, ku ktorému 
sa napája. Chodník ostal zachovalý, pribudla však zeleň, ktorá 
nahradila pribliţne 900 metrov štvorcových asfaltu. 

Dve nové schodi-
ská na chodníku po-
pri mestskom cinto-
ríne sú široké tri 
metre a majú na 
oboch svojich stra-
nách zábradlie. Po-
pri nich vedie prie-
chod pre kočíky a 
bicykle. 

Mesto Trenčín plánuje aj druhú etapu rekonštrukcie. Počas 
nej v Parku pod Juhom osadí nový mobiliár ako lavičky, od-
padové koše či prvky drobnej architektúry. Zároveň chce v tej-
to oblasti nainštalovať bezpečnostné kamery, ktoré budú napo-

jené na mestskú polí-
ciu, čím by sa mala 
zvýšiť bezpečnosť 
obyvateľov. V parku 
taktieţ revitalizujú ze-
leň, staré, poškodené, 
napadnuté či nevhod-
ne vysadené stromy 
nahradia nové stromy 
a kríky, vrátane plata-

nových alejí. Pribudnúť by mal aj ďalší chodník, ktorý bude 
viesť k podchodu k Saratovskej ulici a bude pokračovaním 
chodníka z prvej etapy rekonštrukcie. 

www.sme.sk 15.11.2010 
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pomocná evidencia 774/1/2010 
 

Technológie na obnovu a prestavbu strojárskych firiem v 
Iraku prezentovala na 37. 
ročníku medzinárodné-
ho veľtrhu Bagdad In-
ternational Fair tren-
čianska spoločnosť Bost 
SK. Firma bola jediným 
slovenským zástupcom 
na veľtrhu. O tejto sku-

točnosti informoval generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Vla-
dimír Bielik a pokračoval hodnotením, keď povedal „v Iraku 
sme nadviazali priame obchodné vzťahy s niekoľkými výz-
namnými firmami i štátnymi inštitúciami, predovšetkým so 
štátnymi firmami v pôsobnosti ministerstva ropného a strojár-
skeho priemyslu. Spoločnosť Bost SK začala bilaterálne roko-
vania o významnom pro-
jekte prestavby a obnove 
výrobných závodov.“ 
Spoločnosť uţ počas vý-
stavy predala prvé tech-
nológie a zúročuje tak 
viac ako dvojročnú spo-
luprácu, počas ktorej 
spoločne s Trenčianskou 
univerzitou Alexandra 
Dubčeka s podporou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií 
a obchodu (Sario) preškolili takmer 120 irackých odborníkov. 
To bol podľa neho základ úspešnej spolupráce s irackými fir-
mami. 

Slovensko je medzi prvými krajinami zo strednej Európy, 
ktoré sa zúčastňujú programu výstavby, obnovy a rekonštruk-
cie vojnou zničenej a na suroviny bohatej krajiny. Slovensko a 
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firma Bost SK má teraz príleţitosť oţiviť obchodné vzťahy s 
Irakom. Slovenský export do Iraku dlhodobo klesá, a práve 
veľtrh bol vhodnou príleţitosťou, ako túto bilanciu zlepšiť. V 
Iraku sú veľké moţnosti aj pre mnohé iné slovenské firmy, 
ktoré však potrebujú pomoc v oblasti marketingu a nadvä-
zovania kontaktov. 

Spoločnosť 
Bost SK preroko-
vala s irackými 
partnermi účasť 
na významných 
projektoch, na 
ktorých môţe par-
ticipovať viacero 
slovenských fi-

riem. Význam slovenskej účasti na veľtrhu podporil svojou 
návštevou aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Iraku Jozef 
Marhefka. 

www.sme.sk 23.11.2010 
pomocná evidencia 812/1/2010  

 
V stredu 1. decembra 2010 sa rozšírila informácia, ţe deň 

pred komunálnymi voľbami, t.j. 26. novembra 2010 podpísal 
primátor Ing. Branislav Celler prvý dodatok k  zmluve medzi 
Mestom Trenčín a Hokejovým klubom Dukla Trenčín, ktorým 
poskytlo Mesto Trenčín ďalšie peniaze pre Duklu vo výške 
150-tisíc eúr. Najprv sa zdalo, ţe to nie je pravda, ţe je infor-
mácia zavádzajúca, ale ďalšie šetrenie na základe tlaku novi-
nárov, sa toto podozrenie potvrdilo. Reakcia na túto skutoč-
nosť vyvolala názory súčasných poslancov : 
- poslanec Ing. Róberta Lifku hovorí, ţe podpisovať takéto 

zmluvy deň pred voľbami je neetické a nesprávne z politic-
kého hľadiska, aj keď je to v súlade so zákonom. Je to aj 
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ekonomicky pre mesto neúnosné, pretoţe všetky účty sú 
úplne na doraz; 

-  poslanec JUDr. Ján Kanaba hovorí, ţe ho prekvapil postup 
primátora pri súčasnej ekonomickej situácii mesta a jeho za-
dlţenosti. Ako poukazuje, ţe mesto ţije z podielových daní, 
z verejných financií, ale pre Duklu Trenčín dotácia z mesta 
nie je jediným zdrojom príjmov. Budem trvať na preverení 

obsahu zmluvy 
a aké dôvody 
viedli primáto-
ra k tomu, aby 
takýto dodatok 
k zmluve pod-
písal. 

Zo šetrenia 
bolo zrejmé, ţe 
Dodatok k 
zmluve podpí-
sali na strane 

Dukly členovia predstavenstva Viliam Ruţička a Eduard 
Hartmann a za Mesto Trenčín primátor Ing. Branislav Cel-
ler. Eduard Hartmann vysvetlil, ţe skutočné náklady na pre-
vádzka zimného štadióna sú ročne 595-tisíc eúr. Podľa pôvod-
nej zmluvy z januára 2010 im mesto Trenčín dalo o 195-tisíc 
eúr menej. „Nemáme moţnosť, aby sme z vlastných zdrojov 
doplácali takmer dvestotisíc eur. Sumou 150-tisíc eúr len vy-
rovnáme to, čo sme v januári neodstali. Aj tak tým nepokry-
jeme v plnom rozsahu, čo potrebujeme.“ K podpisu dodatku 
pred voľbami uviedol, ţe to tak vyšlo. „O doplatok Dukla ţia-
dala uţ v lete 2010 a aţ teraz  to mesto vyplatilo. Môţe sa to 
spájať s voľbami, ale peniaze sa potrebovali uţ septembri 
2010.“ Zimný štadión je mestským majetkom. Stará sa oň ho-
kejový klub Dukla Trenčín, ktorému prispieva na jeho pre-
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vádzku. V januári 2010 mesto Trenčín s klubom Dukla podpí-
salo zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške štyristotisíc eúr. 
Prostriedky boli určené na platby za energie, výdavky na pre-
vádzku, beţnú údrţbu, dodávateľské sluţby, ale aj na mzdy 
a osobné náklady zamestnancov, dane a odvody. 

Mesto s navýšením dotácie nevidí problém, keďţe ide 
o jeho majetok, o ktorý sa musí postarať a zabezpečovať jeho 
prevádzku. Podľa primátora mesta Ing. Branislava Cellera, sa 
ukázalo, ţe pôvodná dotácia na tento rok nebude dostatočná 
na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna.  Ako povedal, 
jeho rozhodnutím o úsporných opatreniach aj v činnosti úradu 
sa našiel priestor, ktorý dovoľoval navýšenie spomínanej do-
tácie. Postup mesta Trenčín kritizuje poslanec Ing. Róbert  
Lifka, keď hovorí, ţe „keď mesto našlo peniaze pre Duklu v 
dobe, keď nemá zaplatené platby za školy, za sociálne domy, 
dlhuje dodávateľom, vytiahneme z klobúka peniaze pre niečo, 
čo neprodukuje zisk, tak je to nemorálne. Hokejový klub bol 
vţdy privilegovaný tím, ktorému bolo všetko vyplácané, nikdy 
sa mu neplatilo tak neskoro, ako iným dodávateľom.“ Podob-
ne má zabezpečené prostriedky na prevádzku aj IB správcov-
ská, ktorej mesto dalo do prenájmu  krytú plaváreň.  

www.sme.sk 06.12.2010 
pomocná evidencia 851/1/2010 
 

V dňoch 2. aţ 3. decembra 
2010 sa uskutočnil 6. ročník 
výstavy vína, vody a destilá-
tov pod názvom „Vinum 
Laugaricio“. V dňoch 18. a 
19. novembra 2010, teda ešte 
pred konaním výstavy konal   
5. ročník odbornej degustácie 
vín pod vedením prof. Ing. 
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Fedora Malíka, DrSc.;   
- 3. ročník odbornej degustácie destilátov pod vedením                

Ing. Júliusa Forsthoffera, PhD.        
-   2. ročník  odbornej  degustácie  minerálnych  vôd pod ve-

dením prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.   
-   0. ročník degustácie ušľachtilých liehovín pod vedením 

Ing. Július Forsthoffera, PhD.   
Spomínané degustácie určili jednotlivých víťazov. 

Minerálne vody perlivé 
Bonaqua sýtená od Coca-cola – Šampión  
Gasteiner sparkling od Gasteiner mineralwasser 
G.M.B.Celfia s.r.o. – Zlatá  medaila  
Bonaqua jemne sýtená od Coca-cola – Zlatá medaila  
Santovka prírodná, minerálna voda jemne sýtená od Aqua 
Mineral sd.rtt.o. – Strieborná medaila 
Minerálne vody tiché 
Santovka prírodná, minerálna voda tichá od Aqua  Minerál – 
Zlatá medaila 
Hodnotenie destilátov, likérov 
Malinovica od Old Herold, s.r.o. – Zlatá medaila 
Hruškovica kosher od Imperator, s.r.o. – Zlatá medaila 
Slovenská borovička Juniperus od Old Herold, s.r.o. - Zlatá 
medaila 
Hruškovica od Carat Destilery  s.r.o. – Zlatá medaila 
Karpatské horká od Carat Destilery  s.r.o. – Zlatá medaila 
Caribics rum Martinique od Carat Distillery Trade, s.r.o. – 
Zlatá medaila 
Carat London dry gin od Carat Distillery Trade, s.r.o. – Zla-
tá medaila 

vlastné poznámky 
 
Trenčiansky samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie 

na rekonštrukciu kasární Trenčianskeho hradu za 2.022.000 
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eúr. Túto informáciu zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie 
vo svojom elektronickom vestníku. Tento projekt bude finan-
covaný z fondov Európskej únie. Záujemcovia môţu svoje 
ponuky predkladať do 22. decembra 2010, pričom rozhodovať 
bude najniţšia cena. Pôvodne sa malo začať s rekonštrukciou 
uţ túto jeseň. Trojpodlaţné kasárne však budú hotové aţ do 
dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy. Obnovené kasárne budú 
mať tri nadzemné podlaţia s plochou 1.521 m2 a podkrovie. 
Hlavné časti budú tvoriť výstavné priestory. Na treťom pos-
chodí sa plánuje vytvoriť galériu Trenčianskej ţupy a zároveň 
priestor na prezentačné, vzdelávacie a kultúrne podujatia 
pre návštevníkov a odbornú verejnosť. „Súčasťou objektu bu-
de „ochodza“, ktorá návštevníkom poskytne jedinečný výhľad 
na mesto Trenčín a jeho okolie,“ uvádza sa vo vestníku. 

Z kasární zo začiatku 15. storočia ostali len dva múry. 
Predpokladá sa, ţe kasárne sa budú v čo najväčšej miere po-

dobať tým pô-
vodným a pri re-
konštrukcii budú 
pouţívané kla-
sické stavebné 
materiály. Správ-
com hradu je 
Trenčianske mú-
zeum. Podľa jeho 
riaditeľky Kata-

ríny Babičovej sa pôvodné plány nezachovali. Pomohla im 
však návšteva archívu v Budapešti, kde sa našli nákresy ka-
sárni z 19. storočia. Veľa prezradil aj nedávny archeologický 
prieskum. „V objekte kasárni vzniknú expozičné priestory. 
Bude tam aj reprezentatívna miestnosť, ktorá môţe poslúţiť 
na komorné divadelné predstavenia alebo koncerty“. Pred 
siedmimi rokmi sa na Trenčianskom hrade zrútila západná 
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hradba. Hrad museli vtedy zatvoriť a neskôr zvyšky rozobrali 
horolezci. Pád hradného múru kasárne bezprostredný pád ne-
ohrozil, avšak sanáciu potreboval. Kamene padali aj z hospo-
dárskej budovy na hornom hrade. Objekt medzičasom uţ op-
ravili, takţe múzeum trápia uţ len zvyšky západnej hradby. 

www.sme.sk 02.12.2010  
pomocná evidencia 844/1/2010 
 
Od nedele 12. decembra 2010 začal platiť nový cestovný 

poriadok Ţelezníc Slovenskej republiky a.s. na obdobie plat-
nosti 2010/2011. V rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja 
sú v ňom vykonané zmeny smerujúce k zlepšeniu cestovania 
vlakmi osobnej dopravy.  

Jednou z najvýznamnejších zmien je priamy ţelezničný 
spoj z Trenčína o 17:07 h s príchodom do Brna 21:03 h. Z 
Trenčína do Bylnice bude mať označenie Os 3860 a na čes-
kom území bude mať označenie Sp 3860 „Matúš Čák“. Pre-
mávať bude kaţdú nedeľu okrem školských prázdnin. V čase 
školských prázdnin bude spoj zachovaný, avšak s prestupom v 
Bylnici a Kunoviciach na českej strane. Trenčiansky samo-
správny kraj spolu s Ţelezničnou spoločnosťou Slovensko a.s. 
a Českými dráhami a.s. vyhoveli cestujúcim, ktorý sa doţado-
vali tohto spojenia. V opačnom smere z Brna do Trenčína bu-
de pre cestujúcich na českej strane zabezpečený spojom s 
označením Sp 1727 „Javorina“ s odchodom z Brna o 12:50 h s 
príchodom do Bylnice o 15:55 h Sp 1727 bude vedený len v 
piatok a nepôjde počas školských prázdnin. Na slovenskej 
strane bude zabezpečený prípoj Os 3863 z Bylnice o 16:00 h s 
príchodom do Trenčianskej Teplej 16:38 h. Prípoj z Trenčian-
skej Teplej do Trenčína je buď Os 3362 (nepôjde v období od 
14. marca do 3. októbra 2011) alebo Os 3364 (pôjde v období 
od 14. marca do 3. októbra 2011). Prvý spoj má odchod z 
Trenčianskej Teplej o 16:44 h s príchodom do Trenčína o 
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16:54 h. Druhý spoj má odchod z Trenčianskej Teplej o 16:57 
h s príchodom do Trenčína o 17:07 h.  

www.tsk.sk 03.12.2010 
 

Dňa 13. decembra 2010 sa uskutočnila tlačová konferencia 
hotela Tatra, ktorej úlohou bolo prostredníctvom novinárov 
zoznámiť trenčiansku a slovenskú verejnosť s plánovanou re-
konštrukciou hotela Tatra prakticky od 13. decembra 2010, 
kedy sa stal hotel uzatvoreným pre verejnosť a opäť sa otvorí 
aţ v roku 2012.   

O zámeroch Spoločnosti Holding Synot informoval jej 
vlastník Ivo Valenta a riaditeľ hotela Tatra Ladislav Firit. 
Podľa Iva Valentu hotel Tatra uţ nespĺňal štandard, ktorý naň 
kladú hostia v rámci turistického ruchu a pôjde o razantnú 
zmenu. Spoločnosť Holding Synot sa však bude snaţiť rešpek-
tovať architektúru samotného hotela, ktorý patrí k historickým 
pamiatkam Trenčína. Je to tak i vďaka nápisu na trenčianskej 
skale. Spoločnosť zároveň plánuje zmenu názvu hotela. 

V átriu hotela vytvoria zastrešenú hotelovú halu. Na tú bu-
dú nadväzovať nové priestory wellness centra, ktorého hlav-
ným motívom budú rímske kúpele. Zrekonštruované však bu-
dú najmä komunikačné priestory, pribudne i nové schodisko, 
výťahy a zásobovanie hotela. 

Po rekon-
štrukcii bude v 
Tatre fungovať 
na troch po-
dlaţiach 78 
izieb so 138 
lôţkami. Pre 
náročných zá-
kazníkov budú 
k dispozícií tri 

luxusné apartmány. 
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V rámci diskusie upozornil zástupca Krajského pamiatko-
vého úradu v Trenčíne Ing. arch. Jozef Múdry, ţe investor 
nemá na plánovanú rekonštrukciu hotela Tatra povolenie Kraj-
ského pamiatkového úradu v Trenčíne. Podľa neho sú 
s investorom stále v spore v dvoch veciach a to jednak, ţe in-
vestor plánuje zrekonštruovať pôvodnú halu a v rámci nej zbú-
rať kus múra s rozmermi pribliţne trikrát sedem metrov. Ing. 
Jozef Múdry však tvrdí, ţe sa stále nedohodli, pretoţe podľa 
pamiatkarov ide o pôvodný múr hotela Tatra. Pamiatkari tak-
tieţ musia preskúmať všetky siete, ktoré sa pri rekonštrukcii 
hotela objavia. Investor doteraz nevykonal pamiatkový vý-
skum objektu. Oznámil stanovisko Krajského pamiatkového 
úradu v Trenčíne, ţe pokiaľ sa výskum neuskutoční, prestavbu 
hotela neodsúhlasia. 

Česká spoločnosť Holding Synot chce zrekonštruovať se-
cesný hotel Tatra za viac ako 10 mil. eúr. Ako informoval za-
kladateľ spoločnosti Holding Synot Ivo Valenta, časť peňazí, 
t.j. 3,9 milióna eúr, bude pochádzať z prostriedkov Európskej 
únie. V štvorhviezdičkovom hoteli Tatra pribudne wellness 
centrum a presklená hotelová hala s Lobby barom. Z haly by 
mali návštevníci hotela vidieť priamo na Trenčiansky hrad. 
Menšou zmenou by mali prejsť i hotelové izby. Nápis na tren-
čianskej skale budú môcť návštevníci vidieť aţ po rekonštruk-
cii. Podľa tlačovej hovorkyne Holding Synot Magdy Pekařo-
vej by sa mal zrekonštruovaný hotel Tatra pre verejnosť otvo-
riť v máji 2012. Prácu by tu malo nájsť pribliţne 62 ľudí. 

www.sme.sk 13. 12. 2010  
pomocná evidencia 865/1/2010  
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Duchovný a náboženský život 
 

Na Veľký piatok počas veľkonočných sviatkov Farský úrad 
v Trenčín uskutočnil procesiu Krížovej cesty mestom, ktorej 

začiatok bol pri kos-
tole Notre Dame a 
záver sa ukončil na 
Trenčianskom hrade. 
Na štrnástich zástav-
kách si veriaci pri-
blížili bolestné chvíle 
Ježiša Krista v ceste 
na Gogotu. I napriek 
chladnému počasiu, 

ale bez dažďa bola veľmi pekná účasť. Na záver krížovej cesty 
na Trenčianskom hrade trenčiansky dekan Mgr. Milan 
Kupčík poďakoval pracovníkom Trenčianskeho hradu, že 
umožnili aj v tomto roku vstúpiť do týchto historických 
priestorov, ale aj všetkým prítomným veriacim, ktorí i napriek 
trocha chladnému počasiu prišli na krížovú cestu a prišli vzdať 
úctu zomrelému Kristovi..  

vlastné poznámky 
 

Dňa 30. novembra 
2010 v priestoroch Far-
ského úradu v Trenčíne 
otvoril dekan Trenčian-
skej farnosti Mgr. Milan 
Kupčík farskú knižnicu, 
ktorý v úvode zvýraznil, 
že na jej zriadení sa 
podieľali nadšenci a do-
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brovoľníci a pomocnú ruku vo forme financií pridalo aj Mesto 
Trenčín a organizačnej stránke Verejná knižnica Michala 
Rešetku v Trenčíne, Matice slovenská v Martine, za čo im 
treba poďakovať. O tom, čo všetko sa muselo urobiť, aby 
knihy mohli slúžiť širokej verejnosti informoval hlavný 
organizátor PhDr. Igor Zmeták Keďže tento knižný fond bol 

značne poškodený a na-
vlhnutý, tak prvým kro-
kom na začiatku musela 
byť vykonaná chemická 
dezinfekcia v Národ-
nom archíve v Bratisla-
ve, potom sa muselo 
všetko roztriediť a s fi-
nančnou  pomocou 

Mesta Trenčín sa zhotovili nové regály na umiestnenie 
knižného fondu. Kolektív dobrovoľníkov knižný fond 
roztriedil a do regálov uložil do finálnej dnešnej podoby. 
Knižnica obsahuje súbor historických dokumentov. Tento 
knižný fond obsahuje 1.135 jednotiek z konca 17. storočia do 
začiatku 20. storočia. Pri zriadení farskej knižnice v Trenčíne 
sa zastával názor, aby 
knižné dokumenty z re-
giónu zostávali v regió-
ne a neposúvali do väč-
ších centier, ako to bolo 
v minulosti do Budapeš-
ti, Martina, alebo Bratis-
lavy. Zaujímavosťou je, 
že obsahová skladba 
knižného fondu farskej knižnice sa až z 99 % neskladá iba 
teologicko-filozofických spisov a kázní, ale nachádzajú sa tu 
knihy o prírode. Je tu niekoľko dielov Robinsona Crusoa. Sú 
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tu knižky správcu farského kostola v Trenčíne a objaviteľa 
rímskeho nápisu na hradnej skale Ľudovíta Bonaventúra 
Stárka.  

Na záver svojho príhovoru PhDr. Igor Zmeták spresnil 
spôsob návštevy a prehliadku knižnice. Keďže tu nie sú stále 
návštevné hodiny, tak ten, kto si chce navštíviť knižnicu 
zavolá na farský úrad a dohodne si návštevu. Po základných 
informáciách si návštevníci prezreli priestory knižnice. 

vlastné poznámky 
 

Štatistika farnosti Trenčín - mesto 

  
rok 

2005  
rok 

2006  
rok 

2007  
rok 

2008  
rok 

2009  
rok 

2010  

sviatosť 
krstu 236 196 184 185 178 193 

z toho do 1 roku  205 168 153 149 150 165 

od 1 do 7 rokov  11 7 9 10 12 12 

od 7 do 14 
rokov  14 14 14 13 10 7 

nad 14 rokov  6 7 8 13 6 9 

chlapci 106 96 87 93 97 81 

dievčatá 130 100 97 92 81 112 

prvé sv. 
prijímanie 230 159    141 154 130 124 

sviatosť 
birmovania 5 244 5 219 5 219 
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sobáše 133 101 119 103 108 96 
katolík s 
katolíkom  111 83 93 76 78 71 

katolík s 
nekatolíkom  7 7 8 6 11 7 

katolík s 
nepokrsteným  15 11 18 21 19 18 

pohreby 206 195 157 151 133 146 
z toho zaopatrení  119 127 92 73 85 84 

muži 108 88 78 78 52 62 

ženy 98 107 79 73 81              86 

www.fara.sk 
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Školstvo a vzdelávanie 
 

Pri celoţivotnom vzdelávaní na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka viacnásobne porušili zákon o vysokých 
školách, ako aj študijný poriadok školy, platný v rokoch 2002 
aţ 2008. vyplýva to zo záverečnej správy zo dňa 12. januára 
2010 odboru kontroly Ministerstva školstva Slovenskej repub-
liky k prvej časti previerky. 

Podľa protokolu sa Fakulta sociálno-ekonomických vzťa-
hov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka podieľala ako 
garant na projekte štvorsemestrálneho inovačného štúdia „Ve-
rejná správa a manaţment“. Akademický senát fakulty porušil 
zákon, keď 16. júna 2003 schválil kritériá, podľa ktorých bolo 
moţné postúpiť z externého inovačného štúdia na bakalársky 
stupeň študijného odboru Verejná správa. Umoţnilo to prijatie 
absolventov celoţivotného vzdelávania do tretieho ročníka 
päťročného inţinierskeho štúdia, čo je v rozpore so zákonom. 

Tým, ţe študenti absolvovali neprimerane veľa skúšok a 
zápočtov za jeden akademický rok, bol porušený študijný po-
riadok univerzity. Absolvovanie tak veľkého počtu skúšok a 
splnenie všetkých študijných povinností povaţovala kontrolná 
skupina za nereálne vzhľadom na skutočnosť, ţe takmer všetci 
študenti boli zamestnaní v trvalom pracovnom pomere, keď 
popri štúdiu si plnili aj pracovné povinnosti, konštatovalo sa 
v správe odboru kontroly Ministerstva školstva Slovenskej re-
publiky. Prezenčné listiny všetkých kontrolovaných študentov, 
ktoré dokumentujú účasť na konzultáciách a ich zápisy na 
skúšky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka nepredlo-
ţila. Kontrolná skupina konštatovala, ţe jej neboli predloţené 
zápisy všetkých absolvovaných predmetov študentmi, teda 
splnenie študijných povinností v zmysle študijného poriadku. 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky kontrolovalo 
štúdium 123 absolventov inţinierskeho štúdia Fakulty sociál-
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no-ekonomických vzťahov z rokov 2007 aţ 2009 a tieţ 140 
absolventov bakalárskeho štúdia z roku 2009. Kontrolný tím 
oboznámil vedenie Trenčianskej univerzity s čiastkovým pro-
tokolom k výsledku previerky ešte v polovici decembra minu-
lého roku.  

Následné námietky rektora doc. Ing. Miroslava Mečára 
uznala komisia za neopodstatnené. Rezort sa chcel s rektorom 
stretnúť 12. januára o 10. h na odbore kontroly Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky v Bratislave a námietky i vý-
sledky prvej kontroly prerokovať. V tomto termíne prerokova-
nia čiastkového protokolu sa rektor Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka nedostavil, ani nijakým spôsobom neoz-
námil dôvody svojej neúčasti,“ tvrdí rezort s tým, ţe rektor 
doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. týmto konaním porušil zákon. 

K 12. januáru 2010 uzavrelo ministerstvo len časť previer-
ky, kontrolná skupina v súčasnosti spracúva ďalšie zistenia. 
Koncom budúceho, respektíve začiatkom ďalšieho týţdňa 
predloţí rezort súhrnný protokol vedeniu univerzity na oboz-
námenie a vyjadrenie. „Pokiaľ podá námietky, kontrolná sku-
pina sa s nimi bude musieť zaoberať,“ uvádza odbor kontroly 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka čelí viacerým 
škandálom. Denník Pravda upozornil, ţe tam neštandardne 
rýchlo získali diplomy deti dekana Ing. Daniela Bánociho i 
členka Akademického senátu Ing. Drahomíra Janíková. Rezort 
uţ v škole pozastavil prijímanie do prvého ročníka na bakalár-
sky stupeň študijného programu ľudské zdroje a personálny 
manaţment. Zároveň podal podnet prokurátorovi, aby prešetril 
pochybné vydávanie diplomov. 

Univerzitou otriasla aj kauza neziskovky, ktorá vyberala 
peniaze od študentov. Externisti z mimo trenčianskych pobo-
čiek v Prievidzi, Novej Bani a Nových Zámkoch platili nezis-
kovej organizácii celoţivotného vzdelávania, aj keď bolo v 
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tom čase školné zakázané. Peniaze sa však stratili. V orgánoch 
pochybnej neziskovky pôsobil istý čas aj rektor doc. Ing. Mi-
roslav Mečár, CSc. Ministerstvo kritizovalo, ţe poslucháči na-
stúpili na celoţivotné vzdelávanie, ktoré je povaţované za 
nadstavbu po strednej škole a univerzita ich neskôr preradila 
rovno do tretieho ročníka na riadne vysokoškolské štúdium. 

www.sme.sk 19.01.2010 
 
Dňa 19. januára 2010 zvolal tlačovú konferenciu rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Miro-
slav Mečár, CSc., na ktorej oznámil, ţe sa rozhodol po roko-
vaní Správnej rady Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-
ka dňa 18. januára 2010 abdikovať na funkciu rektora         
k 1. marcu 2010. O tejto skutočnosti informoval ráno 19. janu-
ára 2010 ministra školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Já-
na Mikolaja, CSc.  

V ďalšej časti 
svojej výpovede 
k novinárom po-
vedal, ţe to nebolo 
vôbec ľahké roz-
hodovanie, pretoţe 
jeho cieľom vo 
funkcii dekana Fa-
kulty sociálno-

ekonomických 
vzťahov, alebo ne-

skôr rektora univerzity bolo pozdvihnúť školu na vyššiu úro-
veň. Ţiaľ pri tomto snaţení a pri odstraňovaní nedostatkov, 
ktoré prevzal po nástupe do funkcie rektora zostal nepochope-
ný zo strany pracovníkov univerzity, ktorí pre svoje sebecké 
a osobné ciele spustili proces deštrukcie univerzity. Tieto sily 
podporovali aj mediálnu kampaň proti celej univerzite.  
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Chyby a omyly zistené kontrolnou skupinou Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky sa postupne odstraňovali. Rôzne 
priame a nepriame útoky voči vedeniu univerzity neumoţnili 
realizáciu ozdravných krokov smerujúcich k dodrţaniu kritérií 
akreditačnej komisie. Realizácia potvrdila, ţe jediná fakulta 
univerzity, ktorá nesplnila kritéria ani na jeden stupeň vysoko-
školského štúdia v ţiadnom študijnom odbore bola Fakulta 
mechatroniky. Vedenie univerzity viackrát upozornilo vedenie 
fakulty zabezpečenie akreditácie, ktorá na tieto výzvy nerea-
govala. Paradoxom bolo, ţe práve zástupcovia tejto fakulty 
boli iniciátormi na odvolanie rektora prostredníctvom celouni-
verzitného akademického senátu. Proti jeho rozhodnutiu sa 
odvolali tri fakultné akademické senáty.  

Správna rada na svojom rokovaní 18. januára 2010 uloţila 
rektorovi doc. Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc. úlohy, ktoré 
budú slúţiť na upoko-
jenie situácie na uni-
verzite v termíne do 
konca februára 2010 :  
- sfunkčnením sená-
tov tak, aby Trenčian-
ska univerzite Ale-
xandra Dubčeka pre-
šla komplexnou akre-
ditáciou; 
- očistiť školu od tých, ktorí vytvorili patovú situáciu; 
- vytvoriť podmienky pre prácu nového rektora. 
Zodpovedal na otázky prítomných novinárov odpoveďami, 
z ktorých moţno spomenúť  tieto : 
- Vrátili deti dekana Ing. Daniela Bánociho inţinierske dip-

lomy ? Zatiaľ sa tak nestalo. 
- Neuvaţujete sa prihlásiť do konkurzu na nového rektora ? 

Moţno. 
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www.sme.sk 20.01.2009 
pomocná evidencia 20/1/10 
 
Dekan fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Ing. Daniel 

Bánoci z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorá 
udeľovala tituly za neštandardne rýchle štúdium, prišiel 
o funkciu 22. januára 2010. Z postu dekana ho na podnet od-
chádzajúceho rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. odvo-
lal senát Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov. Dekan od-
ísť nechce, jeho zosadenie vraj bolo protizákonné. 

„Tu ide o študentov a v súčasnej dobe je fakulta v patovej 
situácii,“ citoval denník Pravda predsedníčku senátu Kvetos-
lavu Kováčovú. Ing. Daniel Bánoci podľa nej ignoroval kole-
gov, nezúčastňoval sa rokovaní a vyhýbal sa riešeniu problé-
mov. Dekana uţ skôr vyzval na odchod rektor doc. Ing. Miro-
slav Mečár. Doc. Ing. Miroslav Mečár pritom v minulosti Ing. 
Daniela Bánociho pred poslancami parlamentného školského 
výboru obhajoval.  

„Som obeťou intríg, nič zlé som nespravil,“ reagoval Ing. 
Daniel Bánoci na svoje odvolanie. Z dekanského kresla neodí-
de, rozhodnutie senátu vraj bolo protizákonné. Ing. Daniel Bá-
noci tieţ potvrdil, ţe jeho deti nevrátia vysokoškolské diplo-
my, ktoré získali po niekoľkomesačnom štúdiu. Takţe hum-
buk na univerzite má svoje pokračovanie. Ing. Dušana Báno-
ciho sa zastal funkcionár školy podpredseda senátu fakulty Ja-
roslav Binka, ktorý potvrdil, ţe senát fakulty nebol uznášania 
schopný pretoţe len dvaja jeho členovia majú mandát. Dezig-
novaný predseda univerzitného senátu vyzval Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky, aby odvolalo doc. Ing. Miro-
slava Mečára, CSc. z funkcie rektora univerzity, pretoţe hro-
zia personálne čistky na univerzite. Ministerstvo školstva Slo-
venskej republiky na tento podnet reagovalo odpoveďou, ţe 
pokiaľ univerzita by mala predloţiť návrh na zastupujúceho 
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rektora. Malo by sa tak stať 25. januára 2010 na zasadnutí 
univerzitného senátu z dvojice kandidátov prof. Ing. Ivan 
Kneppo, DrSc. alebo doc. Ing. Peter Ponický, CSc. 

www.sme.sk 21.01.2010  
pomocná evidencia 36/1/10 
 
Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka na svojom ďalšom zasadnutí dňa 25. januára 2010 zastu-
pujúceho rektora opäť nezvolil. Na zasadnutie prišlo trinásť 
senátorov. Aby bol senát uznášaniaschopný, muselo by ich 
prísť aspoň štrnásť.  

Ako uviedol predseda senátu doc. RNDr. Dušan Holý, 
PhD. preto zvolal ďalšie, mimoriadne zasadnutie na štvrtok 
dňa 28. januára 2010. Zvolenie dočasného štatutára školy na-
miesto odchádzajúceho rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, 
CSc. bola podmienka ministra školstva prof. Ing. Jána Mikola-
ja na to, aby návrh na odvolanie posunul na schválenie prezi-
dentovi Ivanovi Gašparovičovi. Terajší rektor doc. Ing. Miro-
slav Mečár, CSc. podal demisiu k 1. marcu 2010. Senát ešte v 
decembri schválil návrh na odvolanie doc. Ing. Miroslava Me-
čára.  

Akademický senát naposledy zasadal 18. januára, mal voliť 
zastupujúceho rektora. Kandidátmi boli prorektor prof. Ing. 
Ivan Kneppo, DrSc. a exminister školstva doc. Ing. Peter 
Ponický, CSc., ktorý pôsobí na Fakulte mechatroniky. Zasa-
dania sa zúčastnilo len dvanásť senátorov. 

www.sme.sk 25.01.2010  
 
Akademický senát dňa 28. januára 2010 zvolil súčasného 

prorektora prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. za zastupujúceho 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-
číne. Na zasadnutí senátu sa zúčastnilo 12 členov, čo pri dvoch 
predchádzajúcich pokusoch zvoliť zastupujúceho rektora ne-
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stačilo a senát nebol uznášania schopný. V piatok 22. januára 
2010 písomne abdikovalo na členstvo v akademickom senáte 
päť členiek z Fakulty zdravotníctva. Z Fakulty špeciálnej 
techniky si podľa predsedu akademického senátu doc. RNDr. 

Dušana Holého, PhD. ne-
uplatňovali dva senátorské 
mandáty a Fakulta sociálno-
ekonomických vzťahov je-
den senátorský mandát. 

Podľa doc. RNDr. Dušana 
Holého, PhD. ukladá zákon 
aj štatút školy, ţe akademic-
ký senát má mať minimálne 

15 mandátov. Akademický senát Trenčianskej univerzity Ale-
xandra Dubčeka má 18 členov. Prítomnosť 12 členov na dneš-
nom zasadnutí tak bola podľa Holého dostatočná na to, aby 
senát mohol voliť zastupujúceho rektora. 

O funkciu zastupujúceho rektora sa uchádzali doc. Ing. Pe-
ter Ponický, CSc. z Fakulty mechatroniky a súčasný prorek-
tor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. V prvom kole volieb odo-
vzdali členovia senátu obom kandidátom po šesť hlasov, v 
druhom kole volieb získal prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.  
osem hlasov a za doc. Ing. Ponického, CSc. hlasovali štyria. 

Návrh na odvolanie terajšieho rektora Trenčianskej univer-
zity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Miroslava Mečá-
ra, CSc. doručili zástupcovia akademického senátu ministrovi 
školstva Jánovi Mikolajovi uţ 8. decembra 2009. Rektor doc. 
Ing. Miroslav Mečár, CSc. oznámil 19. januára 2010 tohto ro-
ka ministrovi, ţe k 1. marcu 2010 abdikuje na svoju funkciu. 
Doc. RNDr. Dušan Holý, PhD. trval na tom, aby minister po-
dal návrh na odvolanie doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. pre-
zidentovi Slovenskej republiky okamţite a nečakal aţ do kon-
ca februára 2010. V odpovedi minister školstva Slovenskej re-

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 
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publiky dňa 21. januára 2010 oznámil, ţe odvolanie rektora 
doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. predloţí prezidentovi Slo-
venskej republiky, keď bude známy návrh akademického se-
nátu univerzity na zastupujúceho rektora. Predseda akademic-
kého doc. RNDr. Dušan Holý, PhD. povedal, ţe návrh zastu-
pujúceho rektora bude doručený dňa 29. januára 2010. 

www.sme.sk 28.01.2010 
pomocná evidencia 59/1/2010 
 

     Prodekanky pre pedagogiku Fakulty sociálno-ekonomic-
kých vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
doc. PhDr. Olga Bocáková, PhD. a  PaedDr. Dana Riecic-
ká, PhD. dňa 1. februára 2010 oznámili, ţe týmto dňom abdi-
kovali na svoje funkcie prodekaniek. Svoju abdikáciu na funk-
cie zdôvodnili protichodnosťou nariadení a opatrení zo strany 
vedenia fakulty, neustály stres a napätie, zlé pracovné medzi-
ľudské vzťahy, nedostatok objektívnych informácií, ktoré im 
neumoţňujú adekvátne plniť pracovné povinnosti. 

www.tnuni.sk 01.02.2010 
 

Akademický senát Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zvolil 3. februára 
2010 na svojom zasadnutí doc. Ing.  Miroslava Mečára, CSc. 
poveril výkonom funkcie dekana Fakulty sociálno-ekono-
mických vzťahov. Túto funkciu bude vykonávať, aţ do vyme-
novania nového dekana fakulty. Podľa informácií, ktoré Fa-
kulta sociálno-ekonomických vzťahov zverejnila na svojej in-
ternetovej stránke, ţe na verejnom hlasovaní zúčastnilo desať 
členov Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov, z nich deviati hlasovali za doc. Ing. Miroslava Mečá-
ra, CSc. Doterajšieho dekana Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Ing. Daniela Bánociho odvolal 20. januára 2010 z 
funkcie Akademický senát Fakulty sociálno-ekonomických 
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vzťahov na návrh práve doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. Ten 
do konca februára 2010 stále vykonáva funkciu rektora školy. 

www.sme.sk 04.02.2010  
pomocná evidencia 64/1/2010 

 
  

Minister školstva Slovenskej republiky prof. Ing. Ján Mi-
kolaj, CSc. dňa 1. februára 2010 odovzdal poverovacie listiny 
poverenému rektorovi prof. Ing. Ivanovi Kneppovi, DrSc., 
ktorý aţ do vymenovania nového rektora Trenčianskej univer-
zity A. Dubčeka v Trenčíne povedie školu. „Týmto sa situácia 
na Trenčianskej univerzite dostáva do normálu,“ konštatoval 

na dnešnej tlačovej 
konferencii minister 
prof. Ing. Mikolaj, CSc. 
Pri tejto príleţitosti 
konštatoval, ţe povere-
ný rektor môţe podľa 
vysokoškolského záko-
na vykonávať svoju 
funkciu aj bez súhlasu 
prezidenta Ivana Gaš-

paroviča. Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. bude viesť univerzitu 
od 1. marca 2010. Dokedy, nie je jasné. Podľa ministra bude 
musieť poverený rektor pripraviť nové voľby rektora, čo trvá 
aspoň štyri mesiace. Minister dnes vysvetľoval, prečo nepove-
ril Kneppa s okamţitou platnosťou, ako to pôvodne ţiadal 
akademický senát školy. Tvrdil, ţe toto zasadnutie senátu ne-
bolo podľa analýz rezortu „stopercentne legislatívne čisté“. 
„To, ţe bude mať prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. mesiac febru-
ár na prípravu je dobré, pretoţe veci si treba premyslieť, treba 
ich dotiahnuť,“ zdôvodnil svoje rozhodnutie minister. Aj keď 
doterajší rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ktorý sa vzdal 
funkcie rektora bude vo funkcii ešte mesiac, minister sa neo-



229 
 

báva neoprávnených personálnych čistiek, veď táto škola je 
pod verejnou kontrolou. Dočasne poverený rektor prof. Ing. 
Ivan Kneppo, DrSc. si predsavzal dotiahnuť ministerskú kon-
trolu na škole do konca, nastaviť nový systém riadenia a pri-
praviť ďalší akademický rok. „Treba upokojiť situáciu, najmä 
však v prvom rade sú to medziľudské vzťahy. Trošku boli na-
rušené, príliš na seba začali ľudia zazerať. Namiesto toho, aby 
sme sa venovali tej najdôleţitejšej funkcii, ktorú kaţdá inštitú-
cia má, čo je vzdelávanie,“ uviedol prof. Ing. Ivan Kneppo, 
DrSc. s tým, ţe sa bude snaţiť stabilizovať vedeckú radu i 
akademický senát. O personálnych zmenách zatiaľ odmietol 
hovoriť.  

Webnoviny 01.02.2010 
 

O dva týţdne, teda od 15. januára 2010 sa v Trenčíne začal 
zápis detí do materských škôl. Stále platí, ţe rodičom, ktorí v 
Trenčíne pracujú, teda v krajskom meste nemajú trvalý pobyt, 
sa moţno nepodarí umiestniť ratolesti do škôlky. Samospráva 
totiţ uprednostní deti rodičov s trvalým pobytom v meste, a 
ostatné deti do škôlky príjmu len v prípade, ţe im ostanú ešte 
voľné miesta. 

Trenčín mal uţ v minulom roku problém vyhovieť všetkým 
ţiadostiam o umiestnenie detí do materských škôl. Problém 
mesta Trenčín vznikol po schválení nového školského zákona, 
ktorý uloţil povinnosť 
zníţiť počet detí v jed-
notlivých triedach ma-
terských škôl. Samo-
správa deficit vyriešila 
otvorením piatich no-
vých tried. Dve nové 
triedy boli otvorené v 
súčasných materských 
školách a na sídlisku Juh problém s kapacitou bol vyriešený 
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otvorením troch tried vo voľných priestoroch na Základnej 
škole Trenčín, Východná ulica. Mesto zároveň prijalo jede-
násť pedagógov a päť prevádzkových zamestnancov. Pod-
mienka trvalého bydliska v Trenčíne na prijatie dieťaťa do 
materskej školy však ostáva platná. 

Útvar školstva na Mestskom úrade v Trenčíne zároveň in-
formoval, ţe zápis detí do materských škôl sa uskutoční cen-
trálne a to od 15. februára 2010 v budove Školských zariadení 

na Kubranskej ulici v 
Trenčíne. To znamená, ţe 
rodičia si môţu uţ v tých-
to dňoch vyzdvihnúť ţia-
dosti o prijatie dieťaťa v 
jednotlivých materských 
školách, po vypísaní tlači-
vo prinesú v určenom dá-
tume. Riaditeľky mater-

ských škôl následne do 15. apríla 2010 rozhodnú o prijatí či 
neprijatí detí. 

Okrem trvalého pobytu dieťaťa v Trenčíne materské školy 
pri zápise uprednostnia deti, ktoré dovŕšili päť rokov a deti s 
odloţenou povinnou školskou dochádzkou. V Trenčíne je 16 
mestských materských škôl a dve súkromné. V tomto škol-
skom roku sa o výchovu 1.450 detí stará 131 kvalifikovaných 
pedagogických zamestnancov a 85 prevádzkových zamestnan-
cov. 

www.sme.sk 2. 2. 2010 
 
Zdá sa, ţe škandálnym odhaleniam na Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dubčeka nie je konca kraja a dokonca naberajú 
na intenzite, keď na jej adresu rozpráva stále viac ľudí, hlavne 
z univerzity. Všetky obvinenia smerujú k odchádzajúcemu 
rektorovi doc. Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc. Naposledy 
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bola zaznamenaná výpoveď tajomníčky Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Ing. Ľubici Harakaľovej, ktorá sa 
vyjadrila, ţe rektor univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
bol v čase preradenia študentov z celoţivotného vzdelávania 
dekanom Fakulty sociálno-ekonomických vied a súčasne pô-
sobil aj v Neziskovej organizácii celoţivotného vzdelávania, 
ktorá od študentov vyberala peniaze. Dnes sa volá Peroratio. 
Rôzne neziskové organizácie a rôznym spôsobom vyberali 
poplatky. Niektoré dostupné informácie hovoria o 550 eurách, 
niektoré aţ o 670 eurách. Boli tam aj iné platby, ktoré museli 
študenti platiť konkrétnym ľuďom. Študenti mali pocit, ţe pla-
tia univerzite školné. V skutočnosti peniaze končili v nezis-
kovkách a na univerzitu z nich podľa nej neprišlo ani euro. 
Hovorí, ţe ide o celú pavučinu neziskoviek a ľudí, ktoré sa 
majú podieľať na vyberaní nelegálneho školného. Odhalenia o 
prúdení peňazí mimo univerzity priniesla vo februári 2010 re-
lácia Paľba televízie Markíza. Podľa prepočtov Paľby nezis-
kovky prepojené na Trenčiansku univerzitu získali od študen-
tov len za jeden rok vyše 500 tisíc eúr. 

K tomuto verejnému odhaleniu podotkla Ing. Ľubica Hara-
kaľová pre denník Sme, ţe ak sa takýto človek dostane do čela 
univerzity a všetko sa vyplaví navrch, aspoň verejnosť uvidí, 
ţe to môţe dopadnúť rôzne. Rektor doc. Ing. Miroslav Mečár, 
CSc. obvinenia odmietol, na Markízu podal trestné oznámenie 
za „ohováranie a zniţovanie ľudskej dôstojnosti“.  

www.sme.sk 18.02.2010 
pomocná evidencia 97/1/2010 
 
Webová stránka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-

ka v Trenčíne priniesla dňa 18. februára 2010 krátku správu, 
ţe prorektorka pre stratégiu a rozvoj Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka prof. Ing. Kristína Zgodavová, PhD. 
a prorektorka pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej univer-
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zity Alexandra Dubčeka RNDr. Eva Grmanová, PhD. dňom 
28. februára 2010 na vlastnú ţiadosť odstúpili z funkcií pro-
rektoriek.  

Ako dôvod odstúpenia uviedli urýchliť proces formovania 
nového vedenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne. Zároveň uviedli, ţe dôvodom odstúpenia nie je ne-
súhlas s novým vedením, podpora resp. nepodpora niektorých 
jednotlivcov či priznanie pocitu viny za vzniknutú situáciu. Na 
záver správy uviedli poďakovanie vedeniu Trenčianskej uni-
verzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, akademickému senátu 
a celej akademickej obci univerzity za doterajšiu dôveru a spo-
luprácu. 

www.tnuni.sk 18.02.2010 
pomocná evidencia 110/1/2010 
 
Abdikovaný rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. sa vyjadril, ţe je nemilo 
prekvapený, keď denník Pravda vo svojich dvoch článkoch 
„Rektor z Trenčína opúšťa školu aţ po pornoškandále“ a „Ko-
niec rektora“ vo svojom  sobotňajšom vydaní dňa 27. februára 
2010 opätovne prináša klamlivé a zavádzajúce informácie o 
mojej osobe. I napriek tomu, ţe v mojich oficiálnych vyhláse-
niach pre médiá a nakoniec i v rozhovore pre TASR dňa 26. 
februára 2010 boli uvedené konkrétne fakty viaţuce sa k mojej 
osobe, redaktori Pravdy ich ignorujú v rozpore s tlačovým zá-
konom a pokračujú v jednostrannej dezinformačnej kampani. 
Pre objektivitu uvádzam nasledujúce argumenty : 
1. Vôbec nie je pravda, ţe školu opúšťam aţ po pornoškandá-

le. Svoju demisiu z postu rektora som podal ešte 19. januára 
2010. 

2. V ţiadnom prípade som nechcel zostať ani na inom poste, o 
čom som verejne deklaroval vo svojich niekoľkých tlačo-
vých vyhláseniach. 
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3. Ohradzujem sa voči vymyslenej cieľavedomej akejsi emai-
lovej pornohre. Pravosť tejto nezmyselnej fikcie nech posú-
dia odborníci a nie zaujatí jednotlivci. 

4. Opätovne je klamstvom, ţe na odchod z postu rektora ma 
vyzvala Slovenská rektorská konferencia. Tá o mojej osobe 
vôbec nerokovala. Je to len hlas jednej osoby rektora Ţilin-
skej univerzity, ktorý má asi záujem o pohltenie časti Tren-
čianskej univerzity. 

5. Zavádzaním je aj názor komentátora Pravdy Erika Potocké-
ho, ktorý celkovo spochybňuje moje pôsobenie na akade-
mickej pôde. Jeho neznalosť o mojich pedagogických, bá-
dateľských a vedeckých aktivitách mu umoţňuje absolútnu 
slobodu v úsudku, ţe som si v týchto oblastiach... „ani ne-
vrzol“. Ak by naozaj chcel zistiť pravdu, stačí kontaktovať 
Slovenskú národnú kniţnicu v Martine. 

6. Veľmi sa teším na to či Pravda bude o tejto kauze v rovna-
kom rozsahu informovať aj o výsledkoch trestného konania 
a prípadnom rozhodnutí súdu. 
www.sme.sk 02.03.2010  
pomocná evidencia 114/1/2010 
 
Počet záujemcov o štúdium na Trenčianskej univerzite Ale-

xandra Dubčeka poklesol. Túto informáciu potvrdil aj prorek-
tor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorý od 1. marca 2010 
dočasne povedie univerzitu. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v minulosti 
podľa výsledkov kontroly Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky udelila viacerým študentom vysokoškolský titul za 
niekoľkomesačné štúdium. Niekoľkým stovkám účastníkom 
celoţivotného vzdelávania umoţnila v rozpore so zákonom 
prestup na vysokoškolské štúdium, pričom im započítala aj 
výsledky z celoţivotného vzdelávania. Okrem toho absolventi 
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tieţ platili za štúdium cez neziskové organizácie, hoci to zá-
kon neumoţňoval.  

Za tieto zistené nedostatky Trenčianska univerzita Alexan-
dra Dubčeka prišli sankcie, ktorými dočasne prišla o právo 
prijímať záujemcov na jeden študijný program. Ministerstvo 
podalo aj trestné oznámenie na prokuratúru pre podozrenie z 
podvodu, podplácania a falšovania verejnej listiny. 

Všetky tieto negatívne informácie ovplyvnili prihlasovanie 
študentov do prvého ročníka nového akademického roka, keď 
o tomto čase bola v roku 2009 prihlásená asi tisícka prihláse-
ných do prvých ročníkov, teraz sú to nejaké desiatky. Fakulty 
preto plánujú predĺţiť termíny na podávanie prihlášok. Štu-
dentov by vraj mohli presvedčiť viaceré opatrenia, ktoré majú 
zamedziť sporným praktikám pri udeľovaní diplomov; zmeniť 
by sa malo aj vedenie kontroverznej fakulty. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka podľa prof. Ing. 
Ivana Kneppa, DrC. plánuje osloviť aj miestne firmy, ktoré 
potrebujú vysokoškolsky vzdelaných odborníkov. S ich pomo-
cou chceme zverejniť informáciu, ţe tí, ktorí sa dajú na štú-
dium, nebudú mať problém ako bakalári sa zamestnať u 
miestnych podnikateľov a firiem. Univerzita má podľa neho 
záujem pripraviť tieţ odborníkov pre taiwanského investora 
AU Optronics, ktorý v priemyselnom parku v Trenčíne plánu-
je výstavbu závodu na výrobu a montáţ LCD modulov. 

Mimovládna Akademická rankingová a ratingová agentúra, 
ktorá niekoľko rokov zostavuje rebríčky slovenských vyso-
kých škôl Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka vyčíta-
la, ţe prijíma priveľa študentov vzhľadom na počet učiteľov; 
keď na jednej z jej fakúlt údajne pripadlo zhruba 800 študen-
tov na jedného profesora a docenta. 

www.sme.sk 25. 2. 2010  
pomocná evidencia 110/1/2010 
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Rektor Trenčianskej univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, 
CSc. po odchode z funkcie dňa 28. mesiaca 2010 uţ nebude 
ďalej pracovať na škole. Poţiadal o ukončenie pracovného 
pomeru. Trenčianska univerzita čelila škandálu s podozrivo 
rýchlo udelenými titulmi. Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. 
však z akademickej pôdy odchádza aţ po tom, čo vyšlo naja-

vo, ţe z jeho e-mailovej ad-
resy odchádzali e-maily s 
pornografickým obsahom. 
„Nebude pôsobiť v ţiadnej 
funkcii,“ potvrdil Mečárov 
odchod z univerzity zastupu-
júci prorektor prof. Ing. 
Ivan Kneppo, DrSc. od            

1. marca 2010.  
Doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. mal napriek škandálom 

ohľadne udeľovania titulov za neštandardne krátke štúdium 
pôvodne vymeniť na poste dekana fakulty sociálno-ekonomic-
kých vzťahov Ing. Daniela Banóciho. 

Výpoveď však dal aţ po tom, čo bývalá prodekanka prof. 
Ing. Mária Gogová, PhD. oznámila, ţe ho bude ţalovať za se-
xuálne obťaţovanie. V čase, keď bol jej nariadeným, totiţ 
údajne dostávala z jeho adresy e-maily s pornom. Mečár sa k 
tomu nepriznal, podľa neho mohol elektronickú poštu niekto 
zneuţiť. 

Len pre zaujímavosť na Trenčianskej univerzite Alexandra 
Dubčeka študuje v akademickom roku 2009/2010 4.029 den-
ných a 3.561 externých študentov. Do nového akademického 
roka 2010/2011 sa prihlásila zatiaľ len 29 študentov. Mimo-
vládna Akademická rankingová a ratingová agentúra zaradila 
školu vo svojom pravidelnom hodnotení k najhorším. 

www.sme.sk 26. 2. 2010 
pomocná evidencia 113/1/2010, 114/1/2010 
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Do deviatich trenčianskych 
základných škôl nastúpi viac 
prvákov ako vlani, napriek to-
mu počet detí na základných 
školách klesne. Hovorí o tom 
štatistika po ukončení zápisov 
prvákov. Do školských lavíc by 
malo 2. septembra 2010 nastú-

piť 476 prvákov, čo je o 37 viac ako vlani. Pri ďalších 70 de-
ťoch rodičia poţiadali o odklad začiatku školskej dochádzky. 

V základných školách však tento školský rok odchádza 484 
deviatakov, takţe k novému školského roku bude v základ-
ných školách 4.092 detí, namiesto súčasných 4.100. Najviac 
detí pribudne na Základnej škole Veľkomoravská ul., kde 47 
deviatakov nahradí 89 prvákov. Naopak, zo Základnej školy 
Ulica Na dolinách odíde 54 deviatakov a pribudne len 21 pr-
vákov. Faktom zostáva skutočnosť, ţe to nie je definitívny po-
čet ţiakov, pretoţe v konečnom dôsledku ho môţe ešte ov-
plyvniť migrácia rodičov, odchod ţiakov na osemročné gym-
náziá a podobne. 

www.sme.sk 18. 2. 2010  
pomocná evidencia 98/1/2010 
 
„Chceme zlepšiť informovanosť študentov fakúlt, ktoré ma-

jú pozastavenú akreditáciu. Dubčekovej rodine sa chceme spo-
lu s vedením školy ospravedlniť za pošramotenie mena člove-
ka, ktorého názov nesie naša univerzita a ktoré bolo v dôsled-
ku udalostí z posledných mesiacov pošpinené,“ povedal jeden 
z organizátorov stretnutia Milan Lokšík s dekanmi fakúlt 
a vedením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v 
Trenčíne dňa 10. marca 2010. 

Súčasne dodal, ţe kauzy okolo Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka berú študenti veľmi citlivo. Kredit školy 
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prudko klesol a obávajú sa sťaţenia pozície absolventov na tr-
hu práce. „Obávame sa, ţe pri uchádzaní sa o zamestnanie bu-
de na nás mať potenciálny zamestnávateľ iný meter za kauzy, 
za ktoré nemôţeme a ktoré sú pochybením jednotlivcov a nie 
celej univerzity,“ vyjadril Milan Lokšík s tým, ţe študenti 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka i niektorí absol-
venti školy sú terčom posmešných poznámok študentov a ab-
solventov iných vysokých škôl. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka zaznamenala v 
súvislosti so škandálmi okolo školy rapídny pokles záujmu o 
štúdium v budúcom akademickom roku 2010/2011. Podľa po-
vereného rektora prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., kým v mi-
nulom roku sa na univerzitu hlásili tisíce záujemcov o štú-
dium, Tak v tomto roku je evidovaných zatiaľ ani nie 200 pri-
hlášok. Podľa tajomníčky Fakulty sociálno-ekonomických 
vzťahov Ing. Ľubice Harakaľovej na najväčšiu fakultu školy 
sa hlásilo ročne asi 1500 študentov, teraz ich je len asi 35. 

www.sme.sk 10.03.2010 
pomocná evidencia 137/1/2010 
 
V poslednom čase najviac medializovaná Fakulta sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka má od 11. marca 2010 ustanovené všetky orgány po-
trebné na to, aby sa mohlo začať pracovať na akreditácii a v 
odstraňovaní nedostatkov zistených ministerskou kontrolou. 

Predsedom nového akademického senátu Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov sa stal doc. Ing. Ján Kútik, PhD. 
a jeho podpredsedom Ing. Martin Sedláček. Zamestnaneckú 
časť senátu tvorí osem pracovníkov fakulty – PhDr.  Delga-
dová  Elena,  Ing. Eva Ivanová, CSc., Ing. Hajšová Mária, 
PhD., Ing. Eva Koišová, PhD., doc. Ing. Kútik Ján, PhD.,  
Ing. Masárová Jana,  Ing. Sedláček  Martin, PhDr. Eva 
Ţivčicová, PhD., ktorých na tucet ich dopĺňa štvorica študen-
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tov. Doterajší dekan Ing. Daniel Bánoci poţiadal zastupujúce-
ho rektora o uvoľnenie z funkcie. Na základe návrhu Akade-
mického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka zo dňa 4. marca 
2010 poverený výkonom funkcie rektora prof. Ing. Ivan 
Kneppo, DrSc. dňom 5. marca 2010 poveril vykonávaním 
funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Mgr. Serge-
ja Vojtoviča, DrSc. Ing. Daniel Bánoci zostáva aj naďalej pô-
sobiť na škole ako pedagóg. 

Fakulta má pozastavené práva na prijímanie študentov do 
prvého ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu ľud-
ské zdroje a personálny manaţment. Podľa nového vedenia 
fakulty tá sa pokúsi urobiť všetko pre to, aby sa koncom júna 
2010 sa mohli uchádzať o moţnosť prijímať prvákov na tento 
študijný odbor.  

Výučbu zo všetkých vysunutých pracovísk školy presunú 
od letného semestra do Trenčína. Zrušené budú vysunuté pra-
coviská v Prievidzi, Nových Zámkoch, Novej Bani, Malac-
kách, vo Svite a v Keţmarku. 

Doterajší rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-
ka doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc. k 28. februáru 2010 ukončil 
pracovný pomer s univerzitou.  

www.sme.sk 11.3.2010  
pomocná evidencia 141/1/2010 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka dňa 10. marca 
2010 zverejnila na svojej webovej stránke vyhlásenie, ktorým 
oznámila voľby kandidáta na nového rektora Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka na deň 2. júna 2010. Vyhláse-
nie obsahuje harmonogram jednotlivých úkonov, ktoré musí 
vykonať Akademický senát Trenčianskej univerzity Alexandra 
Dubčeka aţ do vykonania volieb. 

vlastné poznámky 



239 
 

pomocná evidencia 140/1/2010 
 
Po niekoľkoročnej pauze sa do výstavného areálu trenčian-

skeho Expo Centra vrátila výstava Učeň v dňoch 25. aţ 27. 
marca 2010. Celkovo sa na 
obnovenom podujatí pred-
stavilo 50 vystavovateľov. 
Iniciátorom obnovy tradície 
bol Trenčiansky samo-
správny kraj, ktorého pred-
seda MUDr. Pavol Sedlá-
ček, MPH podujatie sláv-
nostne otvoril. Vo svojom 

príhovore ţupan pripomenul, s akou obrovskou odozvou u 
ţiakov, pedagógov i širokej verejnosti sa toto podujatie stretá-
valo v tomto areáli v prvých ročníkoch. „ V posledných desať-
ročiach sa však veľa vecí zmenilo. Ani slovo „učeň“ sa uţ v 
súčasnej školskej legislatíve nepouţíva. No odborné školstvo 
je momentálne jednou z programových priorít Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa stredných škôl 
v regióne. V závere minu-
lého roka sme konštituova-
li Krajskú radu pre odbor-
né vzdelávanie, rozbehli sa 
práce na Koncepcii odbor-
ného školstva v kraji, v 
niektorých stredných ško-
lách ideme budovať centrá 
odbornej prípravy, aby 
sme odborné školstvo v regióne prispôsobili aktuálnym potre-
bám trhu práce a urobili ho príťaţlivým pre ţiakov, ale aj ich 
rodičov“ konštatoval trenčiansky ţupan. Toto ţivotaschopné 
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podujatie podporil osobnou účasťou aj ţilinský ţupan Ing. Ju-
raj Blanár.  

vlastné poznámky 
 

Súčasťou výstavy bola aj súťaţ o najlepší exponát výstavy. 
Z 23 prihlásených výrobkov napokon hodnotiaca komisia vy-
brala štyri najlepšie a to Richarda Reţného a Tomáša Smre-
čeka so Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne získali oce-
nenie za učebnú pomôcku o získavaní silíc. Ďalšími ocenený-

mi boli Jaroslav Ďuďák a 
Joan Benjamin Gaidos, ktorí 
získali cenu za kolekciu me-
chanických hračiek s názvom 
Rodina. Peter Pavlík a Zde-
no Košút zo Strednej odbor-
nej školy v Povaţskej Bystrici 
získali ocenenie za spoločen-
skú hru biliard. A Michaela 

Švachová a Peter Kozáček zo Strednej odbornej školy na 
Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom získali cenu za pl-
niacu linku na fľaše. Osobitnú cenu predsedu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja získala Alţbeta Varmuţová zo Strednej 
odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach za moderný 
sklársky výrobok s názvom Iné svety.  

vlastné poznámky 
 
Mesto Trenčín bolo v dňoch 8. aţ 11. apríla 2010 hostite-

ľom účastníkov 51. ročníka celoslovenského kola Fyzikálnej 
olympiády, ktorá je od svojho vzniku určená pre študentov 
maturitného ročníka. Nie je však neobvyklé, ţe medzi matu-
rantmi sa objavia aj ţiaci mladší. Jeho organizátorom bolo 
Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Na slávnostnom otvo-
rení Fyzikálnej olympiády sa k súťaţiacim účastníkom priho-
vorili predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
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Pavol Sedláček, MPH, 
viceprimátor Mesta Tren-
čín Bc. Tomáš Vaňo 
a predseda celosloven-
ského kola Fyzikálnej 
olympiády prof. Ing. Ivo 
Čáp, CSc., ktorí im zaţe-
lali veľa úspechov 
v súťaţi. Po teoretickej 
skúške svoje znalosti študenti podrobili aj praktickým skúš-
kam. V ďalších dňoch prebehla teoretická časť v Domove 
mládeţe na Staničnej ulici a následný deň praktickú časť ab-
solvovali na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Pre 32 
účastníkov olympiády organizátori pripravili aj sprievodný 
program, počas ktorého navštívili Trenčiansky hrad a závod 
Rona v Lednických Rovniach.  

Odborná porota po vyhodnotení teoretických a praktických 
úloh vybrala desať najlepších – laureátov. Títo sa stretnú na 

dvoch sústredeniach, 
z ktorých päť najlep-
ších si svoje vedo-
mosti a praktické 
zručnosti otestuje 
s ostatnými mladými 
fyzikmi sveta na celo-
svetovom finále v júli 
2010 v Zágrebe. Na 
slávnostnom vyhod-

notení sa zúčastnili a aj ceny odovzdávali predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, 
viceprimátor Mesta Trenčín Bc. Tomáš Vaňo, poslankyňa 
Národnej rady Ing. Magda Košútová a prodekanka Fakulty 
špeciálnej techniky doc. Ing. Zuzana Jamrichová, PhD. 

Ján Bogár z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne v riešení zadania 
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Z výsledkovej listiny : 
1. Dušan Nemec z Gymnázia Veľká okruţná v Ţiline, 
2. Eugen Hruška z Gymnázia I. Kupca v Hlohovci, 
3. Ján Bogár z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 223/1/2010 
 
Uţ po jedenásty krát sa začiatkom marca 2010 konalo v 

Ľubľane Medzinárodné stretnutie troch slovanských katolíc-
kych škôl z Krakova, Trenčína a Ľubľany. Ide o vzájomné 

stretávanie sa spe-
váckych zborov. 
A tak sa 44 štu-
dentov a 5 peda-
gógov Piaristické-
ho gymnázia Joze-
fa Braneckého 
v Trenčíne ocitlo 
na týţdeň v slovin-
ských rodinách, 
kde boli ubytovaní 
a stali hosťami 

Škofijskego klasičnego gimnazia v Ľubľani. Okrem spoloč-
ných nácvikov absolvovali prehliadku školy, historického cen-
tra mesta, prijatie na radnici, celodenný výlet do krasovej jas-
kyne Postojna. Popri spevákoch pracovala aj tzv. jazyková 
sekcia, ktorá prezentovala najstaršiu knihu zúčastnených kra-
jín, realizovala anketu o znalosti našich krajín v uliciach mesta 
a skúmala podobnosti slovanských jazykov. Vrcholom bolo 
účinkovanie zborov na spoločnom koncerte v Slovinskej fil-
harmónii, ktorá patrí k najstarším v Európe, zaloţená v roku 
1701. Naozajstným záţitkom boli spoločné skladby, ktoré in-
terpretovali mladí umelci spoločne s organom, klavírom 
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a Komorným orchestrom Glasbennej školy, ktorá pôsobí pri 
gymnáziu. Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jo-
zefa Braneckého, pod vedením dirigenta Martina Holúbka, 
ktorý od januára tohto roka pôsobí pod novým názvom Piaris-
simo sa predstavil vo svojom novom elegantnom oblečení, 
ktoré podčiarklo vynikajúci výkon mladých Trenčanov, za čo 
ich vďačné publikum ocenilo búrlivým potleskom. Pred od-
chodom sa študenti rozlúčili spoločnou svätou omšou a plní 
záţitkov odišli s pocitom, ţe sa o rok opäť stretnú. Tento krát 
v marci 2011 v Trenčíne.    

vlastné poznámky 
 
Dňa 26. marca 2010 sa uskutočnila v areáli Expo Trenčín 

konferencia pod názvom „Implementácia podpory zdravia do 
vzdelávacích programov materských škôl Trenčianskeho kra-
ja“. Táto konferencia sa konala v rámci sprievodného progra-
mu rámci celoslovenskej výstavy „Učeň 2010“. 

Po programe detí z Materskej školy na Povaţskej ulici 
v Trenčíne, ktoré nacvičili krátky program s pani učiteľkou 
Bubeníkovou účastníkov konferencie pozdravila vedúca odde-
lenia odborných a metodických činností Krajského školského 
úradu v Trenčíne Mgr. Iveta Kováčiková. Úvodnú prednášku 
predniesla PaedDr. Katarína Guziová zo Štátneho pedago-
gického ústavu, v ktorej sa sústredila na štátny vzdelávací 
program. Po nej vystúpili prednášatelia. 

vlastné poznámky 
 
V marci 2010 absolvovali ţiaci deviatich ročníkov základ-

ných škôl  celoslovenské  testovanie z predmetov - slovenský 
jazyk a literatúra a z matematiky. Základné školy v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín dosiahli  nadpriemernú úro-
veň, čo potvrdzujú výsledky uvedené v tabuľke. Najspokoj-
nejší môţu byť ţiaci a pedagógovia zo Základnej školy 
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Trenčín, Dlhé Hony, keď ich 
výsledky boli najlepšie v rám-
ci trenčianskych základných 
škôl a v celoslovenskom hod-
notení obsadili 17. miesto. 
V matematike dosiahli 84,1%. 
Úspešnosť v materinskom ja-
zyku a literatúre bola úspešnosť na 86,6 %. 

vlastné poznámky 

 
O funkciu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne sa uchádzajú štyria záujemcovia. O tejto sku-
točnosti informoval predseda Akademického senátu univerzity 
Dušan Holý po uzávierke prihlášok dňa 6. apríla 2010. Písom-
ne svoju kandidatúru potvrdili : 
- terajší zastupujúci rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, PhD., 
- prof. Ing. Marek Liška, PhD. z Centra kompetencie skla 

Vitum Laugaricio –Vila,  
- súčasný dekan Fakulty špeciálnej techniky doc. Ing. Otto 

Barborák, PhD.,  
- exminister školstva, úväzkový pedagóg z Fakulty mechat-

roniky doc. Ing. Peter Ponický, CSc.. 
Volebná komisia zasadne dňa 8. apríla 2010 s hlavnou úlo-

hou a to je schváliť návrhy kandidátov na rektora. Do 21. aprí-
la 2010 oboznámia s časovým harmonogramom volieb kandi-
dátov a do 12. mája 2010 zverejnia ich osobné charakteristiky 
a programové vyhlásenia. Voľby nového rektora sa uskutočnia               
2. júna 2010 počas zasadnutia Akademického senátu univerzi-
ty. V prípade nezvolenia rovnaký deň bude vyhlásené druhé 
kolo volieb. 

www.sme.sk 07.04.2010 
pomocná evidencia 215/1/2010 
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Mesto Trenčín odvolalo z funkcie dňa 13. apríla 2010 riadi-
teľku Základnej školy na Kubranskej ulici v Trenčíne Mgr. 
Danielu Felgrovú. Dôvodom boli pochybenia zistené hlavnou 
kontrolórkou Mesta Trenčín Ing. Libušou Zigovou. Vedením 
školy, ktorá sa stará aj o mimoriadne nadané deti, bola dočas-
ne poverená zástupkyňa školy Mgr. Marta Kákošová. Mesto 
Trenčín zároveň vyhlásilo výberové konanie na nového riadi-
teľa. 

Zo správy hlavnej kontrolórky vyplýva, ţe na Základnej 
škole Kubranská ulica boli nezrovnalosti v účtovníctve a vy-
beranie hotovosti za poplatky bolo netransparentné. Škola 
podľa správy tieţ platila za beţné výdavky bez toho, aby do-
stala riadnu faktúru od dodávateľa. Problémy boli pri prenají-
maní so školskej jedálne, keď hlavná kontrolórka konštatovala 
uzatváranie nevýhodných nájomných zmlúv. Škola svojimi 
pochybeniami mestskú kasu pripravila o vyše tisíc eur. Nedos-
tatky mesto vyhodnotilo natoľko závaţné, ţe sa rozhodlo ria-
diteľku Mgr. Danielu Felgrovú odvolať. 

Treba konštatovať, ţe nešlo o účelovú kontrolu, teda len na 
tejto škole, ale kontrolované boli viaceré školské zariadenia,” 
konštatovala hovorkyňa Mesta Trenčín Erika Ságová. 
Z kontrolovaných škôl boli zistené nedostatky aj na Základnej 
škole Trenčín, na Veľkomoravskej ulici, no nie tak závaţné, 
no nie tak závaţné, aby sa musela riešiť personálnou výmenou 
riaditeľa školy.  

www.sme.sk 18. 3. 2010  
pomocná evidencia 185/1/2010 
 
Súťaţ „Mladý Európan 2010“ uţ po piaty raz zorganizo-

val Europe Direct centrum v Trenčíne dňa 19. apríla 2010 za 
účasti desiatich trojčlenných druţstiev zo stredných škôl Tren-
čianskeho kraja. Tohtoročnú vyhrali gymnazisti Ondrej Be-
leš, Jakub Duchovič, Zlatica Tóthová z Gymnázia Partizán-
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skeho pred druţstvom z Gymnázia Nováky a gymnazistami 
z Povaţskej Bystrice. Víťazi regionálneho kola budú reprezen-
tovať Trenčiansky kraj na národnom kole súťaţe „Mladý Eu-
rópan“ dňa 20. mája 2010 v Banskej Bystrici. 

Organizátorka súťaţe Slávka Hulecová informovala, ţe sú-
ťaţ mala tri kolá. „Prvým kolom bol vedomostný test, na vy-
hotovenie ktorého mali druţstvá dvadsať minút. V druhom ko-

le si svoje sily zmera-
li v zručnosti stava-
nia puzzle sklada-
čiek. Kolo skončilo 
vtedy, keď najrých-
lejšie druţstvo posta-
vilo obrázok. Do tre-
tieho kola, ktoré tvo-
ril vedomostný kvíz, 
postúpili tri školy 
s najväčším počtom 

dosiahnutých bodov. V kvíze museli odpovedať na 45 otázok 
rozdelených do troch oblastí Osobnosti, Symboly, Dominan-
ty.“  

Na ďalších miestach skončili Gymnázium M. R. Štefánika 
Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola obchodu 
a sluţieb Prievidza, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce 
nad Bebravou I. skupina,  Gymnázium Púchov, Stredná od-
borná škola Nové Mesto nad Váhom, Stredná odborná škola 
Stará Turá, Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Beb-
ravou 2. skupina. 

www.sme.sk 22.04.2010 6:53 
 

    V rámci grantového programu  v oblasti školstva, výchovy 
a vzdelávania podporí Mesto Trenčín v tomto roku finančne 
17 projektov. O prerozdelenie dotácií  v objeme 5 tisíc eúr sa 
uchádzalo celkovo 25 projektov.  Schválené neboli štyri pro-
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jekty a ďalší štyria ţiadatelia nedodrţali termín podania ţia-
dostí. Zoznam schválených projektov : 
- Rodičovské zdruţenie pri Materskej škole Trenčín, Šafári-

kova ul. 346 eúr, 
- Základná organizácia z Istebníka a Orechového – Pobytový 

tábor pre deti 272 eúr, 
- Jednota Sokol – Sokolský vietor do materských škôl 281 

eúr, 
- Verejná kniţnica – Čítajme všetci, čítanie je super 398 eúr, 
- Rodičovské zdruţenie pri Základnej umeleckej škole K. Pá-

divého – Regionálna súťaţ hry na plechové dychové nástro-
je 300 eúr, 

- Rodičovské zdruţenie Športové centrum pri Materskej ško-
le Trenčín, Ul. Márie Turkovej – 360 eúr, 

- Občianske zdruţenie Oslavujme spolu a zdravo pri Základ-
nej škole Potočná –350 eúr, 

- Občianske zdruţenie V prírode sa nestratíme pri Základnej 
škole Potočná –140 eúr, 

- Rodičovské zdruţenie Daruje krv čím skôr pri Materskej 
škole Trenčín, Soblahovská ul. – 215 euro, 

- Rodičovské zdruţenie S láskou a vďakou pri Základnej ško-
le Trenčín, Hodţova ul. – 385 eúr, 

- Trenčianska univerzita A. Dubčeka – 8. medzinárodná štu-
dentská konferencia 307 eúr, 

- Asociácia zväzov telesne postihnutých – Podieľajme sa na 
integrácii detí so zdravotne postihnutím 346 eúr, 

- Občianske zdruţenie Bezpečne do školy pri Materskej škole 
Trenčín, Meďňanského ul. – 350 eúr, 

- Centrum pedagogicko-psychologického poradentva  a pre-
vencie – Kam po skončení základnej školy 303 eúr, 

- Študentská rada stredných škôl – Mladí mladým pre mla-
dých 303 eúr, 
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- Deťom, neziskový fond Nájdení v Európe pri Základnej 
škole Trenčín, Novomeského ul. – 44 eúr, 

- Deťom, neziskový fond Pocta P. Paulendovi pri Základnej 
škole Trenčín, Novomeského ul. – 245 eúr. 
pomocná evidencia 259/2010 
 
Ţiaci zo Základnej školy Trenčín, Novomeského ulica do-

stali dňa 11. mája 2010 vynovené jazykové laboratórium. 
S učiteľkou, ale aj medzi sebou môţu v nej komunikovať pou-
ţitím slúchadiel a mikrofónov. Symbolickú stuhu na vynove-
nej učebni slávnostne prestrihol primátor Mesta Trenčín                   
Ing. Branislav Celler  za asistencie riaditeľa školy Mgr. Jo-
zefa Spišáka. „Verím, ţe do tejto učebne budete vchádzať 
vţdy s úsmevom a ţe sa tu jazykovo dobre pripravíte na ďalší 
ţivot,“ zaţelal ţiakom najväčšej školy na sídlisku Juh primátor 
Ing. Branislav Celler. 

Riadiacim centrom zrekonštruovanej triedy je učiteľský 
pult, ktorý umoţňuje 
komunikovať pedagógo-
vi so svojimi ţiakmi. De-
ti pracujú v skupinkách, 
vo dvojiciach aj jednotli-
vo a ich výstupy je moţ-
no nahrávať. K dispozí- 
cii majú aj vizualizér, 
ktorý slúţi na zväčšova-

nie obrázkov a ich premietanie na stenu. Na rozdiel od klasic-
kého meotaru, ktorý pracuje s priesvitnými fóliami, vizualizér 
si poradí aj s textom napísaným na papieri. 

Radosť z novej nadštandardne vybavenej učebne, ktorá na-
raz pojme osemnásť ţiakov, neskrývala ani učiteľka Mgr. 
Mária Králiková. „Doteraz ţiaci na hodinách počúvali hovo-
rený text z kaziet alebo CD nosičov. Boli pri tom rušení oko-
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lím, ako aj sebou navzájom. Teraz je však vyučovacia hodina  
efektívnejšia, deti sú sústredenejšie,“ zhrnula angličtinárka 
najväčšie výhody pouţívania slúchadiel a mikrofónov. 

„Táto učebňa je ďalším krokom k zmodernizovaniu vyučo-
vania na našej škole. Okrem riadnej výučby bude slúţiť aj pre 
odpoludňajšie školské záujmové krúţky. Chceme prilákať deti 
na štúdium cudzích jazykov. Od septembra 2010 nájdu záze-
mie v jazykovej učebni aj ruštinári, pretoţe je o tento jazyk na 
škole mimoriadny záujem. V blízkej budúcnosti plánujeme 
vybudovať ešte jednu podobnú triedu v rámci plánovanej re-
konštrukcie školy aj za pomoci vyuţitia eurofondov,“ vysvetlil 
riaditeľ školy Mgr. Jozef Spišák. Celkové náklady na vyba-
venie učebne presiahli 10-tisíc eúr. Podstatnú  časť tejto sumy 
venovali škole  súkromní sponzori, zvyšok zaplatila samo-
správa. 

www.trencin.sk 11.05.2010 
 

Spoločenská miestnosť Strednej umeleckej školy v Trenčíne 
v dňoch 14. a 15. marca 2010 bola miestom divadelného pred-
stavenia Romeo and Juliet  v réţii Ing. Heleny Backárovej 
uskutočneného v rámci projektu Comenius, ktorý spojil tri 
školy – Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jihlave – Hele-
níne, Liceum Ogólnoksztalcace Umiejetnošci Tworczych, 
Szkolu Edukacji Innowacyjnej z Łodţe a Strednú umeleckú 
školu v Trenčíne.  

Študenti so svojimi vyučujúcimi pricestovali do Trenčína uţ 
5. marca 2010 a odvtedy boli zapojení kaţdý deň do priebehu 
projektu, rozdelení do skupín podľa svojho záujmu alebo ob-
lasti štúdia – propagácia projektu pod vedením Mgr. Art. 
Emőke Marcziovej, Mgr. Zuzany Spurnej, Mgr. Art. Pavly 
Pádivej, Mgr. Art. Róberta Sendera, nácvik divadelnej hry s 
Mgr. Helenou Hajnou, príprava scény v spolupráci s Mgr. 
Eliškou Stankovou a navrhovanie a realizácia kostýmov pod 
vedením Ing. Heleny Backárovej, Ing. Mgr. Anny Šupákovej, 
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Mgr. Art. Elišky Stankovej a Márie Janovskej. Samozrejme, 
takýto veľký projekt by nebol úspešný bez pomoci ďalších 
ochotných pedagógov, ale aj nadšených študentov, ktorí s po-
stupujúcim časom a stále viditeľnejším pokrokom projektu 
nachádzali novú motiváciu do ďalšej práce, pretoţe doba na 
prípravu divadelnej hry bola veľmi krátka – sobotné dopolud-
nie, päť pracovných dní a sobotná generálka. Napriek časo-
vým limitom, nedeľná predpremiéra a pondelková premiéra na 
doskách Strednej umeleckej školy bola úspešná, hoci išlo o 
náročnú Shakespearovu tragédiu s piatimi dejstvami celú na-
študovanú v anglickom jazyku.  

Záverom treba konštatovať, ţe týmto predstavením sa pro-
jekt nekončí, ale pokračuje ďalej v mesiaci október tohto roka 
v Łodţi, kde ţiaci počas stretnutia naštudujú ďalšiu historickú 
hru a o rok v Jihlave – Heleníne komédiu. Spojovacím prvkom 
stretnutí študentov je naštudovanie hier najznámejšieho ang-
lického dramatika Williama Shakespeara v angličtine.  

Motto projektu „Umenie je porozumenie a porozumenie je 
umenie“ sa naplnilo vo všetkých smeroch a úspech hry je 
a bude motiváciou pre pedagógov aj študentov do ich ďalšej 
práce. Projekt Comenius je realizovaný cez školské partner-
stvá, uskutočňovaný za finančnej podpory Národnej agentúry 
Slovenska – SAAIC.  

príspevok Ing. Heleny Backarovej 
 
V pondelok dňa 22. marca 2010 priniesli média informáciu, 

ţe garant predmetu politológia na Trenčianskej univerzite 
Alexandra Dubčeka v Trenčíne PhDr. Rastislav Tóth, DrSc. 
odchádza z univerzity. Osemsto študentov politológie sa teraz 
obáva, ţe nebudú mať kde doštudovať. Podľa zastupujúceho 
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. 
Ivana Kneppa, DrSc.  politológia v Trenčíne ani na detašo-
vaných pracoviskách však zatiaľ ohrozená nie je.  Odchádza-
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júci garant PhDr. Rastislav Tóth, DrSc. podľa rektora šíri pa-
niku medzi študentmi, keď informuje medzi nimi o zániku po-
litológie. „Študenti uţ boli za mnou  a vysvetlil som im, ţe sa 
nemusia báť. Pre bakalárov, teda prvý stupeň sme uţ našli no-
vého garanta medzi našimi zamestnancami a pre druhý stupeň 
bolo vyhlásené výberové konanie.“ Výberové konanie by ma-
lo byť ukončené do konca marca 2010. Ak sa nenájde náhrada 
za PhDr. Rastislava Tótha, DrSc., študenti na druhom stupni 
budú musieť prestúpiť na inú školu. 

Dôvody odchodu garanta PhDr. Rastislava Tótha, DrSc. sú 
nejasné. Čiastočne sa vyjadril pre denník Pravda, ţe s prí-
chodom nového vedenia univerzity sa nič nezmenilo. Je zau-
jímavé jeho konštatovanie, ţe Trenčianska  univerzita Alexan-
dra Dubčeka nevydrţí dlhšie ako do Silvestra. 

www.sme.sk 22.03.2010 
 
Od rána dňa 25. marca 2010 sa v menších skupinách trúsili 

študenti po Trenčíne, ale ich smer bol jednoznačný, športová 
hala na Sihoti, kde sa 
konal na hracej ploche 
jubilejný 5. ročník 
Trenčianskeho robo-
tického dňa. Stretli sa 
na ňom opäť nadšenci 
v robotike zo Sloven-
ska aj zo zahraničia – 
Česka, Dánska, Fín-
ska, Nemecka a Ru-

munska v rámci programu Európskej únie „Comenius“. 
Na jeho otvorení sa zúčastnili predseda Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, prezident Zväzu strojár-
skeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. Milan Cagala a 
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riaditeľ hostiteľskej Strednej odbornej školy v Trenčíne Ing. 
Ľuboš Chochlík.  

Po predstavení prítomných hostí moderátorkou Evou Mišo-
vičovou ako prvý vystúpil s príhovorom predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. V 
slávnostnom príhovore ocenil, ţe práve v našom regióne a v 
našej strednej odbornej škole sa zrodila a udomácnila súťaţ, 
ktorá popularizuje vedu a techniku medzi mladými ľuďmi 
nášho samosprávneho kraja. „Aj v našom kraji, tak ako na ce-
lom Slovensku, uţ dávnejšie klesá záujem mladých o technic-
ké smery. Súčasná eko-
nomická kríza tento 
chaos v profesijnej 
orientácii ešte prehlbuje. 
Ekonomickí odborníci 
však jednoznačne upo-
zorňujú, ţe kaţdá rece-
sia napokon prerastie do 
novej fázy priemyselné-
ho rozvoja, ktorá sa ne-
zaobíde bez technicky vzdelaných odborníkov. Aj preto v kraji 
venujeme v poslednom období zvýšenú pozornosť odbornému 
školstvu. Vznikla u nás Krajská rada pre odborné vzdelávanie, 
pripravili sme stratégiu, ktorá postupne prerastie do koncepcie 
odborného vzdelávania v kraji, budovať začíname aj centrá 
odbornej prípravy v niektorých našich stredných odborných 
školách. Zelenú, samozrejme. budú mať aj také podujatia, 
akým je Trenčiansky robotický deň, pretoţe pomáhajú prebú-
dzať záujem mladých o technické vzdelanie. Je to pravdaţe aj 
zásluha pedagógov, ktorí mladých ľudí v konkrétnych školách 
v takejto záľube podporujú a usmerňujú.“  

Aj v tomto ročníku prezentovali výsledky spolupráce v 
programe Európskej únie Comenius - školské partnerstvá aj 
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ţiaci stredných škôl z Dánska, Fínska, Nemecka a Rumunska. 
Osobitne zaujal aj bohatší sprievodný program tohto jubilej-
ného ročníka, ktorého súčasťou bol napríklad futbalový zápas 
robotov, ale aj niekoľko odborných prednášok. Program vyvr-
cholil odovzdávaním ocenení v jednotlivých súťaţných kate-
góriách.  

Účastníkov podujatia 
pozdravil primátor Mes-
ta Trenčín Ing. Branislav 
Celler, ktorý v úvode 
svojho vystúpenia vyjad-
ril svoju radosť, ţe do 
súťaţe sa zapojili aj ţiaci 
základných škôl mesta 
Trenčín, čo je výsledok 
podpory Mesta Trenčín 

pre vznik technických krúţkov na základných školách. „Máme 
za to, ţe nielen podpora informatiky na základných školách, 
ale aj podpora technických krúţkov je ten správny nastúpený 
smer. Verím, ţe tieto deti, ktoré prídu do ţivota budú motorom 
rozvoja mesta celého regiónu.“ 

O svojich pocitoch z podujatia povedal predseda Zväzu 
strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky Ing. Milan Caga-
la, ţe je rád, ţe toto podujatie prospeje rozvoju strojárskeho 
priemyslu.  

Ako posledný vystúpil riaditeľ robotického dňa Ing. Ľuboš 
Chochlík, ktorý v úvode konštatoval, ţe toto podujatie od 
svojho počiatku malo za úlohu propagácie vedy a techniky 
medzi mladými ľuďmi. Poprial všetkým súťaţiacim, ktorí pri-
šli dnes do Trenčína veľa úspechov. 

Súťaţné predpoludnie odštartovali štyri kategórie Driver 
A), Driver B), Free stale a Skladačky. V kategórii Driver A) 
súťaţnú trať časom 12,47 sek. prešiel robot Apollo súťaţiace-
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ho Andreja Poláčka zo Základnej školy Trenčianska Turná. 
V kategórii Driver B) zvíťazil Jakub Slávik z tej istej školy. 
Najväčšiu divácku pozornosť pútal futbalový zápas robotov 
medzi študentmi z Vysokej školy strojníckej z Košíc 
a Vysokej školy banskej z Ostravy. Vyvrcholením celého 
podujatia bola prezentácia unikátneho univerzálneho servisné-
ho robota pod názvom Daunt, ktorého autori Juraj Ecsery 
a Marek Šutiak ho charakterizovali ako zariadenie, ktoré svo-
jimi technickými parametrami by malo v budúcnosti zachra-
ňovať ľudské ţivoty. 

www.tsk.sk 26. marca 2010 
 

Základná škola Bezručova privítala 
dňa 11. mája 2010 návštevu z ďalekého 
Tokia. Prijatie návštevy školy prijala 
Masako Morishita, kultúrna atašé ja-
ponskej ambasády na Slovensku. Sym-
patická Japonka pracuje na Slovensku uţ 
dva roky a mesto Trenčín navštívila uţ 
po štvrtýkrát. V júni tohto roka sa so 
Slovenskom rozlúči a vráti sa späť do 
Tokia.  

Na stretnutí si Masako pripravila pre študentov deviatych 
ročníkov na základnej školy prezentáciu o svojej krajine 
a japonskej kultúre. V zaplnenej triede, milo nervózna mladá 
dáma, začala svoju prednášku v angličtine. Prezentácia začala 
pútavým videom, ktoré všetkým predstavilo krásy a ţivot 
v tejto krajine. Nasledovalo predstavenie Japonska so zaují-
mavým výkladom japonského atašé. Študenti dychtivo sledo-
vali anglický výklad pani Masako Morishita. Záver stretnutia 
spestrila diskusia. Početné dotazy a otázky prekvapili aj sa-
motnú Masako. Riaditeľ školy Mgr. Ivan Pavlík sa ţiakmi 
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základnej školy so vzácnou návštevou rozlúčili kyticou kvetou 
a spomienkové predmety mesta Trenčín.  

Základná škola sa takýmito projektmi snaţí zvýšiť úroveň 
cudzieho jazyka na škole a podporiť komunikáciu s cudzo ho-
voriacimi národmi, kedy obe strany navzájom komunikujú 
iným ako materinským jazykom. Súčasne vedie ţiakov 
k solidarite a rešpektovaniu iných národností. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 333/1/2010 
 
Dňa 17. mája 2010 predstavili sa ţiačky literárneho odboru 

Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne 
s ročníkovým literárno-dramatickým pásmom Hľadanie tvárí 
Edith Piaf. Podľa autobiografickej knihy „Edith Piaf - Môj 
ţivot“ v naštudovaní Mgr. Zuzany Mišákovej divadelné 
predstavenie predviedli na scéne kina Hviezda ako ročníkovú 
prácu ţiačky divadelného odboru.  

pomocná evidencia 390/1/2010 
 
V Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne sa dňa 20. mája 

2010 uskutočnilo krajské kolo súťaţe Môj nápad pre región, 
zameranej na podpo-
ru a rozvoj štúdia 
cestovného ruchu na 
stredných školách. 
Hlavným organizá-
torom súťaţe bola 
organizácia Junior 
Achievement Slo-
vensko, partnermi 
pre krajské kolo bol 
Trenčiansky samo-

správny kraj a Slovenská agentúra cestovného ruchu.  
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Súťaţ jednotlivcov bola postavená na individuálnej prezen-
tácii konkrétneho produktu, výstupu z projektu, ktorý študent 
navrhol, pripravil a zrealizoval sám, alebo ho realizoval v ško-
le za pomoci spoluţiakov, 
ako napr. film, CD, infor-
mačná alebo propagačná 
broţúra, výsledky prie-
skumu a podobne. Základ-
ným cieľom bolo podporiť 
rozvoj a skvalitnenie pre-
zentačných a komunikač-
ných zručností študentov, 
ktoré sú potrebné v kaţdej oblasti spoločenského a pracovné-
ho ţivota, a taktieţ sú dôleţitým predpokladom pre úspešnosť 
študentov v ďalšom štúdiu ako aj pre uplatnenie sa na trhu 
práce. Uţ ôsmy ročník tejto krajskej súťaţe otvoril podpredse-
da Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček. 
Dvanásť študentov z Trenčianskeho kraja Bratislavy a Piešťan 
prezentovalo svoje desaťminútové projekty. Odborná porota 
jednoznačne skonštatovala, ţe študenti pripravili skutočne ori-
ginálne prezentácie, zvládli vybrané témy a takmer všetky by 
okamţitou realizáciou priniesli pozitívny efekt a prínos pre re-
gión. Aj programový manaţér organizácie Junior Achieve-
ment Slovensko Ing. Marián Paulus zdôraznil, ţe ani jeden 

z predchádzajúcich roční-
kov súťaţe nemal tak vyso-
kú úroveň. Prvenstvo porota 
udelila Barbore Valkovej 
z Obchodnej akadémie  
Prievidza za prezentáciu 
Svet v hline. Na druhom 
mieste sa umiestnila Lucia 
Petrášová zo Spojenej ško-
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ly OZ Obchodná akadémia Partizánske za projekt Cesta do 
minulosti a na treťom mieste Marek Gajdoš zo Strednej od-
bornej školy obchodu a sluţieb Piešťany za prezentáciu Za 
športom do Piešťan. Dve najúspešnejšie súťaţiace postúpili do 
celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční v júni 2010.  

www.tek.sk 21. mája 2010 
pomocná evidencia 349/1/2010 
 
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH, prijal a ocenil dňa 26. mája  2010 víťa-
zov súťaţe o Najlepší podnikateľský zámer 2009. 

Súťaţ prebiehala v rámci projektu Trenčiansko - zlínska 
inovačná platforma, spolufinancovaného z operačného prog-
ramu Európska územná spolupráca, programu Cezhraničná 
spolupráca Slovenská republika – Česká republika 2007 – 
2013. Vyhlasovateľom a organizátorom prvého ročníka súťaţe 
o najlepší podnikateľský zámer je na území Trenčianskeho 
kraja Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho 
kraja n.o.. Jej cieľom je vyhľadať a podporiť nápady študen-
tov zaujímavé svojím inovačným potenciálom, zvýšiť ich záu-
jem o podnikanie a zakladanie firiem, ale aj povedomie o ná-
strojoch podpory podnikania v Trenčianskom kraji, rozvíjať 
u mladých kreativitu a podnikateľského ducha. 

Súťaţ bola vyhlásená 30. septembra 2009 vo dvoch  kategó-
riách – pre stredné a vysoké školy. V oboch kategóriách sa do 
súťaţe prihlásilo 40 súťaţných prác. V priebehu mesiacov ma-
rec a apríl 2010 sa uskutočnilo prvé kolo hodnotenia zámerov 
a päť najlepších v kaţdej kategórii postúpilo  do ďalšieho kola 
na základe stanovených  kritérií. Hodnotiteľská komisia  súťa-
ţe „o najlepší podnikateľský zámer“ napokon  rozhodla o cel-
kovom poradí súťaţiacich nasledovne : 
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kategória stredné školy 
1.  Tadeáš Valigurský zo Strednej odbornej školy v Trenčíne  

za výrobu reproduktorov strednej aţ vyššej kvality 
2.  Denisa Mikušová zo Strednej odbornej školy z Bánoviec 

nad Bebravou za „Škôlka pre seniorov“ liečebno - rehabi-
litačné centrum 

3.  Zuzana Puchorová zo Strednej odbornej školy z Bánoviec 
nad Bebravou za cukráreň Čikita 

kategória vysoké školy 
1. Peter Turčan z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

v Trenčíne za zriadenie spoločnosti Flukos - zaoberajúcej 
sa elektronickými aukciami v oblasti 

2.  súťaţný tím Matej Knoll, Dominika Gadušová z Fakulty 
manaţmentu UK Bratislava za zriadenie spoločnosti Steak 
s.r.o. zameranou na sprostredkovanie záţitkov či adrenalí-
nových, alebo relaxačných 

3.  Katarína Paulová z Fakulty prírodných a ekonomických 
vied UK Bratislava za spoločnosť Aurora Borealis zaobe-
rajúcej sa dovozom, predajom a zákazkovou výrobou lu-
xusných predmetov.  

 vlastné poznámky 
 

Základná škola na Bezručovej ulici od 31. mája do 4. júna 
2010 oslavovala 45. výročie svojho vzniku. Päť dní na pódiu 
v školskom areáli aj na nedávno zrekonštruovanom ihrisku 
prebiehalo viacero zaujímavých kultúrnych a športových pod-
ujatí. 

Od pondelka do štvrtka si počas popoludňajšieho športovo-
kultúrneho programu prišli na svoje najmä terajší ţiaci jubilu-
júcej školy, pre ktorých boli pripravené vystúpenia folklór-
nych súborov, divadelné predstavenie či exhibičný zápas vo 
futbale a vybíjanej. V piatok sa však po školských chodbách 
prechádzali aj bývalí pedagógovia a zamestnanci. Na stenách 
jednej z chodieb si so záujmom prezreli fotografie deviatačky 
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Karin Holotovej, ktorá mapuje dianie v škole zachytené foto-
objektívom. 

Centrom všetkého programu bolo pódium v areáli školy, na 
ktorom sa postupne v úlohe spevákov či tanečníkov vystriedali 
viacerí ţiaci. Z pódia zaznelo aj niekoľko príhovorov a gratu-
lácií. „Základná škola je pre kaţdého človeka jedným 
z najkľúčovejších období ţivota. Preto chcem pedagógom po-
ďakovať za všetko, čo robili a robia pre deti, ale aj pre mesto 
Trenčín. Škole prajem dobrých ţiakov, ktorí sem radi budú 
chodiť, veľa skvelých pedagógov, rodičov, dobrého pána ria-
diteľa a dobrého zriaďovateľa,“ zaţelal s úsmevom jubilujúcej 
škole primátor Ing. Branislav Celler. 

Vo vedení školy sa počas jej histórie vystriedalo kvarteto 
riaditeľov – súčasný Mgr. Ivan Pavlík, jeho predchodkyne 
Mgr. Jarmila Mahríková, Mgr. Anna Plánková a historicky 
prvý zamestnanec školy RNDr. Milan Martinko, ktorý 
v riaditeľskom kresle pobudol úctyhodných 27 rokov. „Dlhé 
roky sme boli hodnotení medzi najlepšími školami Trenčian-
skeho okresu. Som rád, ţe táto škola si svoj vysoký kredit stá-
le udrţiava a má dobrú povesť medzi rodičmi. Veľa zdaru, 
dobré zdravie a pohodu,“ zaţelal zamestnancom a ţiakom ško-
ly, do ktorej prvýkrát vstúpil ešte v roku 1964, jej bývalý ria-
diteľ RNDr. Milan Martinko. 

Vyvrcholením osláv bolo piatkové večerné vystúpenie praţ-
skej hudobnej skupiny Kiss. Ešte predtým však súčasný riadi-
teľ Ivan Pavlík zhrnul svoj pohľad na terajší stav školy. „Naša 
škola má všetko, čo potrebuje na to, aby bola naozajstnou mo-
dernou školou. Moderná škola je taká, ktorá namiesto forma-
lizmu a prázdnych fráz vyvíja reálnu činnosť so ţiakmi a pre 
ţiakov. Rozvíja tvorivosť svojich ţiakov prostredníctvom 
vzdelávacích aj voľnočasových aktivít. Ukazuje nové moţnos-
ti a sprostredkováva nové záţitky, ktoré ţiaci vyuţijú 
v reálnom ţivote. Na to však potrebuje, okrem podpory zria-
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ďovateľa, hlavne vzdelaných a zapálených pedagógov, aktív-
nych  a vedomostí chtivých ţiakov a samozrejme, chápajúcich 
a pomáhajúcich rodičov. My máme to šťastie, ţe všetky tieto 
podmienky spĺňame a budeme sa snaţiť aj do budúcnosti, aby 
naša škola patrila k najlepším.“ 

www.trencin.sk 08.06.2010 
 

Novým rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dub-
čeka sa stal prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc., ktorého dňa               
2. júna 2010 v druhom kole zvolil Akademický senát 14 hlas-
mi zo 26 senátorov. Protikandidátom bol exminister školstva 
Ing. Peter Ponický, CSc., ktorý pôsobí na Fakulte mechatroni-
ky. Pôvodne kandidovali aj Ing. Oto Barborák, CSc. a prof. 
Ing. Marek Liška, DrSc., tí sa pre spoločnú zhodu programov 
rozhodli odstúpiť a podporiť prof. Ing. Kneppa, DrSc.  

Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. sa definitívne stane rektorom 
po vymenovaní prezidentom Ivanom Gašparovičom. Prof. Ing. 
Ivan Kneppo, DrSc. zastával na univerzite funkciu prorektora. 
Po vlaňajších škandáloch s expresnými titulmi a ďalšími po-
chybeniami potvrdenými kontrolou ministerstva školstva a 
odchode vtedajšieho rektora doc. Ing. Miroslava Mečára, CSc. 
vykonával funkciu zastupujúceho rektora. Vyštudoval Sloven-
skú technickú univerzitu v Bratislave. 

Úlohou nového rektora bude stabilizovať situáciu na uni-
verzite, ktorá po škandáloch pocítila zníţený záujem o štú-
dium na škole. Škola tieţ môţe prísť o štatút univerzity, preto-
ţe nesplnila podmienky Akreditačnej komisie. O akreditáciu 
prišli aj dve fakulty. „Mojim cieľom je, aby Trenčianska uni-
verzita prestala byť čiernou ovcou medzi slovenskými vyso-
kými školami,” povedal po zvolení prof. Ing. Ivan Kneppo, 
DrSc., ktorý si myslí, ţe jeho tesné víťazstvo dokazuje, ţe ško-
la stále nie je jednotná. Dúfa, ţe sa to pod jeho vedením časom 
zmení. Študentom odkázal, ţe sú nedotknuteľní a bude robiť 
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všetko pre to, aby v pokoji doštudovali, aj keď moţno nie vo 
svojom odbore, ale príbuznom. 

Trenčianske noviny 07.06.2010 
pomocná evidencia 376/1/2010 
 
Popoludní 17. júna 2010 sa vrátili domov štyri desiatky 

trenčianskych stredoškolákov z Francúzska. Preţili tam dra-
matické povodne v juhovýchodnej oblasti krajiny. Ich zvítanie 
s rodinami a spoluţiakmi sprevádzali objatia, výkriky a slzy 
šťastia. 

Čo sa vlastne stalo ?  
Keď ţiaci troch tried 
Zdruţenej strednej školy 
hotelových sluţieb a ob-
chodu pred týţdňom od-
chádzali na jazykovo - 
plavecký pobyt do fran-
cúzskeho mesta Saint – 
Ayglus nečakali akú 
drámu tam v poslednú 

noc pred odchodom z pobytu zaţijú. Túto oblasť postihli ne-
čakané záplavy a v blízkosti kempu, kde stredoškoláci bývali 
v stanoch, sa pretrhla priehrada a vylial sa aj neďaleký potok. 
Voda zaliala stany 
v kempe, kde bývali 
a podľa ich slov stúpala 
veľmi rýchlo. „Som rád, 
ţe ţijem a ţe sme všetci 
doma,  bolo to dosť tvr-
dé. Mohlo to dopadnúť 
aj horšie,“ hovorí druhák 
Richard. Ako opisuje, 
ráno, keď sa zobudil, 
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plával v stane na matraci, ako na nafukovačke. 
Podľa študentov, prívalová vlna prišla veľmi rýchlo. Zobu-

dili sa na to, ţe majú v stanoch vodu. „Najskôr som mala vody 
po členky, potom po pás a o desať minút po prsia. Celú noc 
pršalo. Nečakali sme, ţe sa na nás vyleje celé jazero,“ opisuje 
dramatickú situáciu 17 - ročná Lucia Rúţičková. Stúpajúca 
voda naberala na sile a keďţe boli blízko jazera, ľudí aj veci 
začal strhávať silný prúd. „Ľudí z vody sme museli ťahať tak, 
ţe sa chytali rúčiek z metly,“ opisuje dramatické chvíle štu-
dentka Soňa. 

Všetci sa snaţili utekať preč. „Hádzali sme si veci do tašiek, 
brali sme prvé, čo sme videli, ale veľa sme tam toho nechali,“ 
doplnila ju Lucia. „Brodili sme sa preč s kuframi nad hlavami 

na taký kopček a čakali 
sme, čo sa bude diať ďa-
lej.“ Neskôr dorazili aj 
záchranári a hasiči, ale 
to uţ boli naši študenti 
v poriadku a v bezpečí. 

O tom, čo sa stalo 
a najmä, ţe sú v po-
riadku, sa snaţili infor-
movať rodičov. „Prišla 

mi sms, v ktorej bolo napísané: všetko máme pod vodou, ale 
všetko je v poriadku,“ hovorí Rastislav Pelech. „Keďţe sprá-
va prišla z cudzieho čísla a nevedel som, čo znamená, tak vo-
lal som hneď naspäť a dozvedel sa, čo sa stalo.“ Ako dodáva, 
syn Róbert sa snaţil situáciu maximálne zľahčiť. „Aţ z médií 
a internetu som sa dozvedel, čo sa tam stalo a akým spôso-
bom, bolo to pre mňa hrozné,“ doplnil Pelech. Ocenil aj in-
formácie, ktoré dostávali kaţdé dve hodiny z agentúry, cez 
ktorú študenti vycestovali. 
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„Syn Adam sa ozval 
hneď ráno o siedmej, 
tieţ z cudzieho čísla,“ 
hovorí otec druháka Du-
šan Hulvák. Ten volal 
do školy, na ambasádu, 
do agentúry. Kým sa im 
opäť podarilo so synom 
skontaktovať, prešli asi 
dve hodiny. „Boli to 
nervy a stresy. Prišiel o doklady, peniaze, celú peňaţenku, ale 
vykašľať na to, hlavne, ţe sú všetci doma a zdraví,“ dodáva. 

Okrem oblečenia, osobných vecí, dokladov, či peňazí ostalo 
v kempe „utopených“ veľa  mobilov, foťáky. „Dcéra mi vola-
la, čo sa stalo a len kričala do telefónu „mami, mami,“ 
a z mobilu bolo počuť krik,“ povedala Anna Rúţičková. Prá-
ve mobil jej dcéry Lucii spájal ostatných s domovom 
a najbliţšími. „Bol to jeden z mála telefónov, ktorý to preţil,“ 
dodala Anna. 

Na trenčianskej stanici nedočkavo okrem rodičov čakali aj 
spoluţiaci s nápisom „Vitajte doma“. „Keď tam išli, chceli 
sme, aby doniesli fľašu super francúzskeho vína, teraz sa te-
šíme, ţe sú tu. Mali sme o nich strašný strach, v škole sme dva 
dni nič iné neriešili,“ dodali s radostným úsmevom. 

Oblasť Francúzskej riviéry, kde boli aj trenčianski študenti, 
postihli prívalové daţde a záplavy. Voda zničila cesty, demo-
lovala autá, zatopila domy, letoviská. Ţiaľ, aj zabíjala. Fran-
cúzske úrady evidovali 15 mŕtvych a 12 nezvestných. Naši 
študenti mali šťastie. 

www.sme.sk 17.06.2010 
pomocná evidencia 428/1/2010 
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Dňa 17. júna 2010 sa uskutočnil tretí ročník Športovej 
olympiády detí materských škôl mesta Trenčín na športovis-
kách Základnej školy Novomeského ul. Pod záštitou OFDM 
Slovensko a s organizačným tímom Školských zariadení mesta 
Trenčín, m.r.o. s jej riaditeľkou Mgr. Dankou Lorencovou 

a Materskej školy, Šafá-
rikova ul. v Trenčíne na 
čele s riaditeľkou Na-
ďou Andelovou si 170 
detí z materských škôl 
zmeralo sily v rýchlosti, 
šikovnosti a obratnosti. 
Pod heslom „Nie je dô-
leţité zvíťaziť, ale za-
športovať si“, deti vztý-

čili olympijskú zástavu, zapálili olympijský oheň a pustili sa 
do športovania. Nakoľko športovaniu v tento deň prialo aj po-
časie, akcia sa vydarila a vyčarila úsmev, spokojnosť 
a nadšenie na tvárach detí.  

Naďa Andelová 
 

 

       V Kongresovej sále hotela Tatra v Trenčíne si dňa 22. júna 
2010 prevzalo 26 jednotlivcov a školských kolektívov zo zá-
kladných škôl v Trenčíne z rúk primátora Mesta Trenčín Ing. 
Branislava Cellera ocenenie „Detská osobnosť mesta Tren-
čín 2010“.   

Samospráva Mesta Trenčín uţ po šies-
ty raz ocenila po šiesty raz úspešných 
riešiteľov predmetových olympiád, mla-
dých umelcov a športovcov. V zozname 
ocenených mladých talentov pribudli 
ţiaci trenčianskych základných škôl, kto-
rí svojimi vedomosťami, športovým ale-primátor Ing. Branislav Celler 
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bo umeleckým majstrovstvom zabodovali v predmetových 
olympiádach, športových súťaţiach a umeleckých vystúpe-
niach prinajmenšom na krajskej úrovni.  

Vo svojom príhovore primátor Mesta Trenčín Ing. Branis-
lav Celler zhodnotil pracovné úsilie ţiakov v uplynulom škol-
skom roku takto : „Teší ma, ţe máme v Trenčíne šikovné deti 
a cieľavedomých pedagógov, ktorí sa im venujú a podieľajú 
na ich úspechoch. Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl, 
bude aj naďalej klásť veľký dôraz na vzdelanie, pretoţe práve 
na školách sa formuje nielen budúcnosť ţiakov, ale aj celého 
mesta či spoločnosti“. 

Ocenení ţiaci: 
- Paulína Podskupová, najlepšia geografka, 
- Nikola Záhumenská, najlepší olympionik v nemeckom ja-

zyku, 
- Tereza Kohoutová, najlepší Slávik Slovenska,  
- Dominika Ţilková, najlepší interpret rozprávok, 
- Martina Beďatšová, najlepší retor, 
- Michal Mrázik, najlepší fyzik, 
- Martin Schvarcbacher, najlepší olympionik v anglickom 

jazyku, 
- Zuzana Švedová, najlepší olympionik v slovenskom jazy-

ku, 
- Ondrej Valach, najlepší inštrumentalista, 
- Monika Porubanová, najlepší spevák, 
- Michaela Tureková, najlepšia výtvarníčka,  
- druţstvo v cezpoľnom behu – Martin Ďurači, Martin 

Chrenko, Štefan Molnár zo Základnej školy   Ul. Na doli-
nách, 

- druţstvo mladších ţiakov v malom futbale, Základnej 
školy  Ul. Na dolinách, 

- druţstvo gymnastiek mladších ţiačok Základnej školy 
Východná, 
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- druţstvo gymnastiek mladších ţiakov Základnej školy 
Novomeského ul., 

- druţstvo gymnastiek starších ţiačok A) Základná škola 
Východná ul. 

- druţstvo gymnastiek starších ţiačok B) Základná škola 
Východná ul. 

- Simona Prpičová najlepšia karatistka, 
- Olivia Csiriková najlepšia gymnastka, 
- druţstvo chlapcov v hádzanej Základná škola Hodţova 

ul.,  
- druţstvo dievčat basketbale, Základná škola Hodţova ul.,  
- druţstvo chlapcov vo volejbale Základná škola Východná 

ul., 
- druţstvo chlapcov v malom futbale, Základná škola  Ul. 

Novomeského 
- druţstvo ţiakov vo 

florbale, Základná 
škola Kubranská ul., 

- druţstvo ţiakov ho-
kejistov 9. triedy, 
Základnej školy Ho-
dţova ul. 

- najlepší badminto-
nisti, Základná škola 

Trenčín, Kubranská ul. 
Okrem jednotlivcov boli uţ po tretí raz ocenené : 

- Základná škola Ul. Dlhé Hony vo vedomostných disciplí-
nach  

- Základná škola Hodţova ul., športových disciplínach, 
ktoré získali v nich najviac bodov. 
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Obaja riaditelia škôl sa úspechy svojich škôl zhodnotili tak-
to – riaditeľ Základnej školy Dlhé Hony v Trenčíne Mgr. Mi-
chal Galko „Je dlhoročnou tradíciou, ţe naša škola sa zapája 
do rôznych súťaţí. Jedna vec je pracovať v škole a učiť podľa 
osnov, iné je podchytiť talenty, ktoré majú na viac. To je jed-
nou z priorít školy - venovať sa deťom nadaným v nejakej ob-
lasti.  Naše umiestnenie 
je výsledkom práce detí 
a celého kolektívu ľudí, 
ktorí ţiakov pripravujú,“ 
takto ilustroval úspeš-
nosť. Na škole chcú aj 
naďalej  pokračovať 
v nastúpenom trende, 
vyhľadávať talenty a 
pracovať s nimi. Bol by 
som zlý riaditeľ, keby som povedal, ţe sa nepokúsime obhájiť 
titul najlepšej školy aj na budúci rok,“  dodal Mgr. Michal 
Galko. 

Riaditeľ Základnej školy na Hodţovej ulici v Trenčíne 
Mgr. Marián Lopatka riadi školu, ktorá v uplynulom škol-
skom roku dosahovala najlepšie športové výsledky. Zamest-
náva sedem učiteľov - telocvikárov a zázemie na športovanie 
si pochvaľuje. „Sme najväčšia škola a výber talentov je priro-
dzený. Máme na to vytvorené všetky podmienky  - posilnenú 
telesnú výchovu, mnoţstvo krúţkov, dve telocvične a nový 
športový areál. Aktívny pohyb je jednou z najvhodnejších fo-
riem mimoškolskej činnosti. Keď dieťa športuje, má vyplnený 
voľný čas a to je v súčasnosti najlepšia prevencia proti drogám 
a iným neţiaducim činnostiam. Veríme, ţe aj v budúcom roku 
2011 nám prvenstvo v športe medzi trenčianskymi školami nik 
nevyfúkne. Nový školský rok však určite opäť prinesie skvelú 

Mgr. M. Galko, Mgr. Marián Lopatka 



268 
 

konkurenciu a tým aj výsledky na všetkých trenčianskych zá-
kladných školách. 

vlastné poznámky 
 
Za účasti podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej 

republiky Ing. 
Jána Mikola-
ja, CSc. dňa 28. 

júna 2010 
v Bratislave  

prezident Slo-
venskej republi-
ky Ivan Gašpa-
rovič slávnost-
ne uviedol do 
funkcie nových 

rektorov vysokých škôl, medzi nimi do funkcie aj rektora 
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Ivana 
Kneppa, DrSc. s účinnosťou od 28. júna 2010. 

www.tuni.sk 30.06.2010 
 
V súvislosti s uvedením prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. 

do funkcie rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-
ka prezidentom Slovenskej republiky dňom 28. júna 2010 na 
obdobie štyroch rokov sa kreovali do najvyšších akademic-
kých funkcií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka : 
- prorektor pre vzdelávanie Ing. Katarína Jankacká, 

PhD. od 04. marca 2010   
- prorektor pre vedu a výskum prof. Ing. Marek Liška, 

DrSc. od 01. júla 2010  

- prorektor pre investície stratégiu a rozvoj doc. Ing. Du-
šan Turan, CSc. od 18. marca 2010  



269 
 

- prorektor pre informatizáciu doc. Ing. Oto Barborák, 
CSc. dňom 17. júna 2010  

Fakulty 
- Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov - dekan, doc. 

Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc., dňom 05. marca 2010 
- Fakulta špeciálnej techniky – dekan, doc. Ing. Peter 

Lipták, CSc. dňom 01. augusta 2010 

- Fakulta mechatroniky – dekan, doc. Ing. Jozef Tkáč, 
PhD. dňom 02. marca 2010 

Celouniverzitné pracovisko  
Katedra politológie - vedúci katedry doc. PhDr.         
PaedDr. Karol Janas, PhD. od 01. 12. 2010 
vlastné poznámky 

 
„Jubilejný“ 15. ročník súťaţe v tvorbe školských časopisov 

koncom školského roka 
vyhodnotili jeho organizá-
tori – Útvar školstva 
Mestského úradu v Tren-
číne a Základná škola, 
Kubranská ul. v pries-
toroch tejto školy.  

Do súťaţe sa prihlásilo 
18 škôl z okresu Trenčín, 

no len 16 z nich splnilo podmienky súťaţe, t.j. vydanie dvoch 
čísel časopisov. Odborníčkou, ktorá posudzovala prácu auto-
rov textov, grafickú úpravu, kvalitu fotografií či výtvarného 
stvárnenia časopisov bola  redaktorka mesačníka Trenčan, 
Mgr. Erika Kostková. Vyzdvihla kvality jednotlivých časo-
pisov, upozornila na nedostatky, poradila, ako čo vylepšiť, 
skvalitniť. Posudzovateľka vyuţila svoju prítomnosť aj 
v minulom ročníku, a tak mohla úroveň jednotlivých časopi-
sov porovnávať. Do Zlatého pásma boli zaradené časopisy : 
Dolináčik zo Základnej školy Na dolinách, Trenčín,  Ţirafa 
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zo Základnej školy Dlhé 
Hony Trenčín, Školák 
zo Základnej školy 
s Materskou školou Sob-
lahov a Bociany zo Zá-
kladnej školy Svinná.  

Zúčastnené redakčné 
kolektívy si v závere 
stretnutia prezreli „kon-
kurenčné“ časopisy a inšpirovali sa do ďalšieho ročníka súťa-
ţe. 

vlastné poznámky 
 

Krajský školský úrad v Trenčíne dňa 29. júna 2010 si vybral 
miesto na udeľovanie titulu „Talent kraja“ Trenčiansky hrad, 
aby tak zvýraznil vynikajúce výsledky ţiakov základných, 
stredných a umeleckých Trenčianskeho kraja vo vedomost-
ných, záujmovo-umeleckých a športových súťaţiach. Najús-
pešnejším oceneným ţiakom bol Filip Pokrývka zo Základnej 
školy na Duklianskej ulici v Bánovciach nad Bebravou, ktorý 
titul Talent kraja získal za výborné výsledky v štyroch olym-
piádach – fyzikálnej, biologickej, chemickej a matematickej. 
Ďalšími úspešnými ocenenými talentami boli : 
- Nikola Záhumenská zo Základnej školy Veľkomoravská 

ul. Trenčín, 
- Martin Zemko zo Základnej školy Hurbanova ul. Stará Tu-

rá, 
- Nikola Lechová zo Základnej školy Partizánska ul. Bánov-

ce nad Bebravou, 
- David Krajčí zo Základnej umeleckej školy Nové Mesto 

nad Váhom, 
- Veronika Ďurcová zo Strednej odbornej školy Piešťanská 

ul. Nové Mesto nad Váhom, 
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- Štefan Hrdina a Mário Kirka zo Strednej odbornej školy 
Bzinská ul. Nové Mesto nad Váhom, 

- Tomáš Martinek zo Základnej umeleckej školy Karola Pá-
divého Trenčín. 
Krajský školský úrad v Trenčíne oceňoval aj úspešné zá-

kladné  školy za umiestňovanie v okresných a krajských súťa-
ţiach. Vo vedomostných súťaţiach si najvyššie ocenenie od-
niesla Základná škola Pod hájom v Dubnici a v športových 
súťaţiach si najvyššie ocenenie odniesla Základná škola Par-
tizánska ul. Bánovce nad Bebravou. 

Trenčianske noviny 06.07.2010  
pomocná evidencia 477/1/2010  
 
Školský rok 2009/2010 dňa 30. júna 2010 sa skončil 

a odišiel do minulosti. Viac ako 4 tisíc ţiakov deviatich zá-
kladných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti 
Mesta Trenčín si v tento 
deň z rúk svojich tried-
nych učiteľov prevzalo 
koncoročné vysvedče-
nia. Dva mesiace prázd-
nin plné slnka a oddychu 
sa tak začali. 

Záver školského roka 
mimoriadne preţívali ţiaci Základnej školy L. Novomeského 
na Juhu, keď ho spolu s nimi a príchod prázdnin oslavoval 
v átriu pod holým nebom s viac ako 600 ţiakmi primátor Mes-
ta Trenčín Ing. Branislav Celler. Po úvodnom kultúrnom 
programe, v ktorom svoje umenie  predviedli maţoretky a re-
citujúce prváčky, prišlo na rad oceňovanie najúspešnejších 
ţiakov jednotlivých tried.  Dvadsaťsedem  premiantov, najlep-
ších jednotlivcov z kaţdej triedy, si za výborný prospech 
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a vzorné správanie vyslúţilo zaujímavú 
knihu, ktorú im odovzdal primátor mesta 
spolu s poslancom mestskej časti Juh 
Branislavom Zubričaňákom. Niekoľko 
ďalších ocenení si odniesli aj úspešní rie-
šitelia predmetových olympiád či skvelí 
športovci tejto školy. 

V súvislosti s touto školou treba dodať, 
ţe počas letných prázdnin ako aj na dvoch 
ďalších základných školách v Trenčíne sa naplno rozbehnú re-
konštrukčné práce financované z európskych fondov. 

vlastné poznámky 
 
Do školských lavíc na trenčianskych základných školách v 

novom školskom roku 2010/2011 zasadlo pribliţne 500 prvá-
kov. Aby bol prvý deň pre najmenších školákov ešte príjem-
nejší, mesto im kaţdému venovalo z nich peknú kniţku pod 
názvom „Učiť sa mi zachcelo“, prvú ţiacku kniţku a v sáčku 

sladkosti od spon-
zorov. Ţiacka kniţ-
ka bola vyhotovená 
vo farbách loga 
mesta Trenčín a jej 
obsah bol prispôso-
bený poţiadavkám 
pedagógov a no-
vým učebným os-
novám. Pribudli 

v nej napríklad hodnotiace tabuľky na známkovanie etickej 
výchovy a náboţenstva, ktoré sú v novom školskom roku uţ 
známkované. Súčasťou novej ţiackej kniţky bol aj rozvrh ho-
dín, pochvalný list či samolepky. Samospráva ich dala vyrobiť 
tisíc kusov. Tie, ktoré sa nerozdajú v tomto roku, dostanú pr-
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váci o rok. Prvákom zo Základnej školy Dlhé Hony ich odo-
vzdal primátor Ing. Branislav Celler a na ostatných základ-
ných školách ich rozdali poslanci príslušných mestských častí. 

V súvislosti so začiatkom školského roka 2010/2011 treba 
uviesť, ţe s výnimkou 
dvoch základných škôl – 
Základnej školy Tren-
čín, Veľkomoravská ul. 
a Základnej školy Tren-
čín, Hodţova ul., ktoré 
majú týţdňový odklad 
pre nedokončené rekon-
štrukčné práce. 

Nie všetky trenčian-
ske základné školy otvorili svoje brány 2. septembra 2010. 
Nový školský rok sa na Základnej škole Hodţova v Trenčíne 
z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie začal aţ v stredu 8. septem-
bra 2010. Hneď dva dôvody na radosť mali ţiaci najväčšej 
trenčianskej základnej školy začiatkom tohto školského roka, 
keď do lavíc zasadli o niekoľko dní neskôr, ako väčšina ich 
rovesníkov a navyše prišli do budovy, ktorá počas prázdnin 
viditeľne opeknela zvonku aj vnútri. 

S rekonštrukciou, na ktorú získalo mesto Trenčín, ako zria-
ďovateľ nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fon-
dov Európskej únie, by podľa riaditeľa Mgr. Mariána Lo-
patku chceli byť definitívne hotoví najneskôr v polovici ok-
tóbra 2010 

V škole, známej ako Sedmička, privítali v tomto školskom 
roku veľa nových tvárí. Podarilo sa im naplniť štyri prvácke 
triedy. Práve medzi najmenších zavítal trenčiansky primátor 
Ing. Branislav Celler počas slávnostného stredajšieho rána. 
„Verím, ţe sa v tomto peknom prostredí budete cítiť príjemne 
a vyrastú z vás úspešní ľudia,“ zaţelal prvákom primátor, kto-
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rý sa počas svojej návštevy oboznámil aj s priebehom rekon-
štrukčných prác. 

Stavebný ruch vládol v súčasnosti aj na ďalších dvoch zá-
kladných školách v meste a to na Základnej škole na Ulici L. 
Novomeského v sídlisku Juh, kde sa školský rok začal 
v riadnom termíne 2. septembra 2010 a na Základnej škole na 
Veľkomoravskej ulici, sa oficiálne otvorili školské brány 
v pondelok 13. septembra 2010. 

vlastné poznámky 
 
Fakulta Mechatroniky na Trenčianskej univerzite prišla v 

jednom študijnom programe o právo udeľovať tituly. V dru-
hom študijnom programe nesmie prijímať študentov. Touto 
skutočnosťou Fakulte mechatroniky na Trenčianskej univerzi-
te Alexandra Dubčeka hrozí zánik.  

Akreditačná komisia jej v študijnom programe rovnakého 
názvu navrhla odňať právo udeľovať tituly a minister školstva 
Ing. Eugen Jurzyca s tým súhlasil. V druhom študijnom prog-
rame fakulty má študijný program „Mechatronika“ pozastave-
né práva prijímať študentov. 

„Prípadné zrušenie fakulty je na rozhodnutí vysokej školy,“ 
uviedlo ministerstvo. Univerzita teraz musí pre stovky študen-
tov hľadať iný vhodný, obdobný študijný program, kde by 
mohli tituly získať. Ak by to nebolo moţné, študenti by museli 
prejsť na inú školu. „Študenti študijného programu Mechatro-
nika budú oslovení s ponukou pokračovať v štúdiu na Fakulte 
špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubče-
ka v Trenčíne, konkrétne budú môcť pokračovať v študijnom 
programe Špeciálna strojárska technika,“ odpovedala prorek-
torka univerzity Ing. Katarína Jankacká, PhD.. 

Vedenie Fakulty mechatroniky tvrdí, ţe Akreditačná komi-
sia ani vedenie univerzity s nimi nekomunikovalo, a preto ne-
mohli splniť podmienky komisie na prinavrátenie práva ude-
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ľovať tituly. „Je to, ako keby vás obţalovali zo zločinu, ale vy 
neviete, akého. Potom sa nemôţete brániť. Takto postupovala 
Akreditačná komisia,“ vyjadril sa k veci Ing. Peter Ponický, 
CSc.  z Fakulty mechatroniky, ktorý sa domnieva, ţe zánik fa-
kulty je niekoho objednávkou, pričom naráţal na údajné bene-
volentnejšie prístupy Akreditačnej komisie k iným fakultám. 

vlastné poznámky 
 
Dňa 29. septembra 2010 uskutočnil Policajný zbor 

v Trenčíne v spolupráci s Slovenským Červeným kríţom 
a Automotoklubom Slovania Assistence dopravno-preven-
tívnu akciu pre ţiakov prvého aţ štvrtého postupného ročníka 
trenčianskych základných škôl v areáli Základnej školy Tren-
čín, Kubranská ulica.  

Deti v školskom veku patria k najzraniteľnejším účastníkom 
cestnej premávky. Preto je na mieste hovoriť otvorene s nimi 
o všetkých rizikách a nebezpečenstvách, ktoré ich na ceste ča-
kajú, alebo číhajú. Je preto na mieste neustále im pripomínať, 
ţe cesta nie je ihrisko a preto treba pri jej uţívaní dodrţovať 
pravidlá bezpečnosti, ako je nosenie prilby, alebo, ţe je po-
trebné sa v aute pripútať.  

Práve tieto riziká mali na mysle organizátori podujatia pri 
vyuţití prirodzenej detskej hravosti a súťaţivosti. Deti si na 
toto podujatie s policajtmi priniesli kolobeţky, kolieskové 
korčule a tí väčší bicykle, aby prostredníctvom súťaţí overili 
svoje teoretické vedomosti na praktických činnostiach ako na-
príklad jazda medzi kuţelmi či udrţiavanie rovnováhy. Okrem 
toho mohlo kaţdé z detí vyskúšať si na simulátore, ako je to 
pri náraze auta v rýchlosti 30 km/h do pevnej prekáţky. Tu 
kaţdé z detí pocítilo, ako jeho telo reaguje so zapnutými pás-
mi. Práve tu kaţdé z detí pochopilo, ţe pásy sú uţitočné nielen 
pre tých, ktorí sedia na predných, ale aj na zadných sedadlách.  
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Záverom treba konštatovať, ţe tieto zmysluplné podujatia sa 
uskutočňujú vďaka podpore Rady Vlády Slovenskej republiky 
pre prevenciu kriminality. 

Pardon 02.10.2010 
pomocná evidencia 661/1/2010  
 
Slovenskí mladí nádejní astronómovia sa uţ po štvrtýkrát 

zúčastnili na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astro-
fyziky v rámci projektu APVV – LPP-0172-06 Slovenskej as-
tronomickej spoločnosti pri SAV, financovaného Agentúrou 

na podporu výskumu 
a vývoja v hlavnom 
meste Čínskej ľudovej 
republiky v Pekingu. 
Olympiády sa zúčastnilo 
107 študentov sústrede-
ných do 24 národných 
tímov z 22 štátov sveta. 
V tejto svetovej konku-

rencii sa zúčastnili aj reprezentanti Slovenska, ktoré zastupo-
vali traja študenti : 

Jakub Dolinský, Gymnázium Topoľčany,  
Miroslav Jagelka, Gymnázium J. Lettricha, Martin a 
Peter Kosec, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, 

ktorí boli víťazmi finálového kola astronomickej olympiády 
na Slovensku. Sprevádzali 
ich dvaja vedúci astrono-
mickej olympiády – RNDr. 
Ladislav Hric, pracovník 
Astronomického ústavu Slo-
venskej akadémie vied a 
RNDr. Mária Bartolome-
jová zo Slovenskej astrono-

slávnostné otvorenie 
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mickej spoločnosti Tatranskej Lomnici a tieţ dvaja pozorova-
telia – Mgr. Marián Vidovenec, pracovník Slovenskej 
ústrednej hvezdárne v Hurbanove a RNDr. Zdenka Baxová, 
stredoškolská profesorka Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. 

Táto astronomická olympiáda znamenala pre Slovensko 
najväčší úspech v histórii astronomických olympiád, pretoţe 
všetci slovenskí študenti boli úspešnými riešiteľmi  olympiá-
dy, podobne ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, ale naviac 

Miroslav Jagelka vy-
bojoval pre Slovensko 
striebornú medailu a 
Peter Kosec z Tren-
čína vybojoval olym-
pijskú zlatú medailu. 
Po štyroch rokoch sa 
tak slovenská astro-
nómia mohla znova 
pochváliť zlatou me-
dailou a to ešte rýdzej-

šou akou bolo naše zlato z prvej olympiády v roku 2007, ktorá 
sa konala v Thajsku. 

Vedúci delegácie RNDr. Ladislav Hric vyjadril poďakova-
nie, okrem talentovaným študentom, aj všetkým učiteľom na 
základných a stredných školách, ktorí sa popri matematike a 
fyzike venujú aj astronómii a príbuzným vedám vo svojom 
voľnom čase a tieţ pracovníkom hvezdární na Slovensku, kto-
rí svojou činnosťou prehlbujú záujem mládeţe o astronómiu.  

Olympijský zlatý medailista sa predstavil dňa 18. októbra 
2010 svojím spoluţiakom, ktorým priblíţil atmosféru astro-
nomickej olympiády. 

vlastné poznámky 
 

v strede Peter Kosec z Gymnázia Ľ.Štúra v Trenčíne 
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Po Materskej škole na Šafárikovej ulici v Trenčíne sa od         
22. októbra 2010 mohla pochváliť s interaktívnou tabuľou uţ 
aj Materská škola na Legionárskej ulici v Trenčíne. Moderná 
učebná a prezentačná pomôcka slúţi škôlkarom nielen na hru 
a zábavu, ale aj na vzdelávanie a prípravu do školy. 

Moderná interak-
tívna tabuľa má 
pomáhať materskej 
škole v napĺňaní 
jednej z jej 
z hlavných filozofií 
a to je vštepovať 
deťom kvalitné zá-
klady vzdelávania. 
Túto filozofiu pod-

porujú učiteľky a rodičia detí. Práve vďaka 2 % z ich daní sa 
podarilo modernú pomôcku za viac ako 3 600 eur materskej 
škole zakúpiť. „Ku kvalitnej a modernej materskej škole, ktorá 
má vzdelávať a vychovávať samostatné a zdravé deti, patrí aj 
moderné a kvalitné technické vybavenie. Sme veľmi radi, ţe  
nás občianske zdruţenie rodičov materskej školy takto finanč-
ne podporilo a my sme mohli našu školu opäť zmodernizo-
vať,“ zdôraznila riaditeľka materskej školy Mária Kamenco-
vá, ktorá zakúpenie 
interaktívnej tabule 
iniciovala. 

Pomoc rodičov pri 
modernizácii mater-
skej školy vyzdvihol 
aj primátor Ing. Bra-
nislav Celler, ktorý 
v piatok 22. októbra 
2010 spoločne so 
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škôlkarmi prestrihol pásku na interaktívnej tabuli a po pre-
strihnutí povedal, ţe „jednou z hlavných priorít mesta je pod-
porovať vzdelávanie na materských a základných školách. 
Ţiaľ, z finančného hľadiska nie je reálne vybaviť naše školy 
tak, ako by si zaslúţili. O to väčšie poďakovanie patrí rodi-
čom, ale aj pedagógom tejto materskej školy, ktorí takýmito 
aktivitami podporujú naše detí.“ 

S interaktívnou tabuľou, na ktorú sa dá kresliť a písať prs-
tom aj perom, sa postupne učia pracovať nielen deti, ale aj uči-
teľky. „Súčasťou vybavenia interaktívnej tabule je aj šesť 
programov. Naši pedagógovia budú absolvovať školenia, kde 

sa oboznámia s prácou 
na tabuli aj s progra-
mami. Taktieţ plánuje 
organizovať pre rodi-
čov otvorené hodiny, 
na ktorých budú môcť 
so svojimi deťmi indi-
viduálne pracovať s ta-
buľou,“ dodala riadi-
teľka Mária Kamen-

cová. 
No to je nie všetko nové, čo sme objavili pri návšteve školy. 

Novými na Materskej škole na Legionárskej ulici boli aj nové 
pohodlné lehátka, na ktorých deti poobede spávajú. I to bolo 
vďaka finančnej podpore samosprávy, ktorá prispieva kaţdým 
rokom nad rámec povinnosti zriaďovateľa na kaţdé dieťa su-
mou 16,60 eura. 

www.trencin.sk 25.10.2010 
 
  

Vytvoriť efektívny systém ďalšieho vzdelávania pedago-
gických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení 
je hlavným cieľom národného projektu, ktorý zo zdrojov Eu-
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rópskej únie realizuje Metodicko-pedagogické centrum v Bra-
tislave. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji bol od polovice ok-
tóbra 2010 zaradených do vzdelávania v akreditovaných prog-
ramoch kontinuálneho vzdelávania 1.920 pedagogických a 
odborných zamestnancov. Je pripravených 15 akreditovaných 
programov kontinuálneho vzdelávania pre 109 skupín, infor-
movala riaditeľka Regionálneho pracoviska Metodicko-
pedagogické centrum v Trenčíne Mgr. Mária Dreisigová. 

Ako dodala, záujemcovia z radov pedagogických a odbor-
ných zamestnancov materských škôl, základných škôl, stred-
ných škôl a školských zariadení Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja sa môţu uchádzať o kontinuálne vzdelávanie, prípad-
ne o overenie profesijných kompetencií prostredníctvom Re-
gionálneho pracoviska Metodicko-pedagogické centrum v 
Trenčíne. 

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci sa budú 
prostredníctvom výpočtovej techniky prezenčne vzdelávať a 
zároveň budú mať moţnosť vyuţiť ju aj pri plnení neprezenč-
ných úloh vzdelávania a pri overovaní výstupov zo vzdeláva-
cích aktivít realizovaných v rámci kontinuálneho vzdelávania. 
V rámci projektu bude vyškoleným v priebehu 48 mesiacov na 
Slovensku minimálne 20.000 zamestnancov. 

sme.tsk.sk 15.12.2010 
pomocná evidencia 871/1/2010   
 
Dňa 26. októbra 2010 navštívil mesto Trenčín minister 

školstva Slovenskej republiky Ing. Eugen Jurzyca, aby spolu 
s prednostom Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. 
Ondrejom Divinským zavítal na dve základné školy a to na 
Základnú školu Trenčín, Hodţova ul. a Základnú školu 
Trenčín, Novomeského ul.  
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Na Základnej ško-
le Trenčín, Hodţova 
ul. sprístupnil novú 
informačnú učebňu s 
novou interaktívnou 
tabuľou spolu s pri-
mátorom Ing. Bra-
nislavom Cellerom. 
O jej funkcii a pouţí-
vaní hostí informoval 

informatik školy Mgr. Martin Pauliček. Potom si minister 
pozrel ďalšie odborné učebne a areál školy.  

Ďalšou jeho zástavkou bola Základná škola Trenčín, No-
vomeského ulica, kde si prezrel zrekonštruovaný športový 
areál, krytú plaváreň, telocvičňu, školskú jedáleň, kde okošto-
val diétnu stravu, ktorú 
táto jedáleň poskytuje 
dvadsiatke svojich ma-
lých stravníkom. Na 
záver svojej návštevy v 
Trenčíne sa stretol 
so psychológmi zá-
kladných škôl v Tren-
číne, ktorí ministra zo-
známili problematikou, ktorú vo svojej práci riešia. Zároveň 
ho poţiadali o pomoc pri realizácii projektu, ktorým pomáhajú 
na trenčianskych školách zabezpečovať lepšie podmienky vo 
výchove ťaţko zvládnuteľných detí. 

vlastné poznámky 
 
Dňa 23. novembra 2010 prijal viceprimátor Mesta Trenčín 

Bc. Tomáš Vaňo najlepších v súťaţi študentov „Poznáš Tren-
čín?“ Tých, ktorí sa umiestnili najvyššie predstavila koordiná-
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torka súťaţe Ing. Renáta Jánošcová, PhD. z Trenčianskej 
univerzity Alexandra Dubčeka. Boli to : 
1) miesto Michal Garaj, študent 2. ročníka politológie Tren-

čianskej univerzita 
A. Dubčeka,  

2)  miesto Martin Sivý, 
študent 2.ročníka 
manaţérstva kvality 
produkcie Trenčian-
skej univerzita A. 
Dubčeka, 

3) miesto Ing. Martin 
Sedláček, vysokoškolský pedagóg Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzita A. Dubče-
ka, 

3) miesto Peter Barančík, študent 1. ročníka verejnej správy 
Trenčianskej univerzita A. Dubčeka, 
Vlastné poznámky 

 
Pre Základnú školu na Hodţovej ulici bol 24. november 

2010 veľkým dňom, lebo si v tento deň súčasní učitelia 
a ţiaci, absolventi tejto školy, jeho bývalí učitelia a vôbec vše-
tci Trenčania pripomenuli 45. výročie vzniku školy. V úvode 
slávnostného príhovoru riaditeľ školy Mgr. Marián Lopatka 

privítal všetkých prítomných 
hostí, ktorí prijali pozvanie na 
toto slávnostné zhromaţdenie. 
V ďalšej časti sa dotkol jednot-
livých najdôleţitejších etáp 
a míľnikov, ktoré rozhodujú-
cim spôsobom zasiahli do ţi-
vota školy jej 45 ročnej histó-

rie. Na samotnom začiatku to bol dátum 22. september 1965, 
kedy škola začala organizačne existovať, ale učiť sa začalo aţ 
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22. januára 1966. Zo začiatku sa učilo v pavilóne A), B) starej 
školy. Učil sa tam prvý aj druhý stupeň. Od začiatku bolo jas-
né, ţe dvadsať triedna škola nebude stačiť počtu detí, a preto 
1. septembra 1985 bol odovzdaný do prevádzky objekt prvého 
stupňa s telocvičňou. Počet ţiakov kulminoval na začiatku de-
väťdesiatich rokov, kedy škola prekonať tento nepriaznivý 
stav sa snaţila prekonať zriadením tried v objekte zrušených 
detských jaslí na Gagarinovej ulici pre potreby školskej druţi-
ny. Keďţe v tomto období nevyhovovali podmienky stra-
vovania, tak v roku 
1992 bola školská je-
dáleň rozšírená. Výz-
namným medzníkom 
v ţivote školy bol 30. 
september 2005, kedy 
bol z investičných pro-
striedkov mesta vybu-
dovaný krásny športo-
vý areál, ktorý začal slúţiť nielen pre potreby školy, ale aj ši-
rokej verejnosti. Najväčšia investícia sa však končí práve 
v týchto dňoch, končí komplexná rekonštrukcia z fondov Eu-
rópskej únie a investičných prostriedkov mesta Trenčín. Škola 
je kompletne zateplená, vymenené všetky okná, opravené stre-

chy, zrekonštruova-
né vykurovanie, 

zrekonštruovaná 
elektroinštalácia 

a vymenené svetel-
né telesá, vymenené 
podlahy na druhom 
stupni, vybudované 
dve multimediálne 
učebne. V roku 
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1979/1980 vznikli športové hokejové triedy, ktorých absolven-
ti dokázali opodstatnenosť ich vzniku a ktorí šíria slávu svojej 
školy, mesta, Slovensku. V školskom roku 1982/1983 sa za-
znamenal vznik jazykových tried, ktorých úspešnosť sa za-
znamenala na všetkých druhoch olympiád. V priebehu 45 ro-
kov sa vystriedala celá plejáda učiteľov. Kaţdá generácia mala 
svoje sny, kaţdá bola iná, ale svojím pôsobením prispela 
k úspešnému napredovaniu. Preto treba poďakovať predchá-
dzajúcim riaditeľom Milanovi Harinkovi, Eduardovi Beckovi, 
Ernestovi Broskovi a súčasnému riaditeľovi Mariánovi Lopat-
kovi a učiteľom okolo nich. Poďakoval všetkým nepedagogic-
kým pracovníkom, pracovníkom školskej jedálne. 

Slávnostné zhromaţdenie pozdravil bývalý ţiak, terajší 
primátor mesta Ing. Branislav Celler. Svoj príhovor začal 
tým, ţe si v ţivej pamäti pamätá na prvý deň v škole, keď 

s červenou aktovkou na chrbte 
prišiel s mamou do školy do 1.A. 
Potom som tam preţil deväť 
krásnych rokov. Túto školu na-
vštevovali moji starší bratia a ich 
deti. V telocvični hrával môj 
otec basketbal a vychoval veľa 

zanietených športovcov. Zaţelal všetkým pedagógom, aby tá 
„sedmička“ bola vţdy krásna aká je dnes, aby zo školy vychá-
dzali dobrí ľudia, ktorí budú hrdí na svoje mesto.  

Slávnostné zhromaţdenie pozdravila učiteľka Marta Bla-
hová, ktorá stála pri zrode školy. Po tomto oficiálnom úvode 
pripravili učitelia so ţiakmi perfektný kultúrny program v réţii 
vedúcej vychovávateľky školskej druţiny tejto školy Dagmar 
Pádivej, ktorý všetkých pobavil, poučil a uvoľnil z kaţdoden-
ného zhonu. 

vlastné poznámky 
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Dňa 26. novembra 2010 v Posádkovom klube Trenčín si 
pripomenuli učitelia, študenti, rodičia a bývalí ţiaci Piaristic-
kého gymnázia Jozefa Braneckého 20. výročie obnovenej čin-
nosti tohto stredoškolského vzdelávacie zariadenia. Slávnosť 
otvoril školský sláčikový or-
chester za dirigovania Aleny 
Piatkovej, po ktorom prítom-
ných pozdravila študentka ško-
ly. 

Slávnostné zhromaţdenie 
pozdravil riaditeľ školy Mgr. 
Ján Vojtek, ktorý osobitne privítal provinciála na Slovensku 
pátra Jána Kováča, predsedu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavla Sedláčka, MPH, riaditeľa Rehoľného 

školského úradu Ing. 
Ján Ţákovica a ďalších 
vzácnych hostí.  

V začiatku svojho vy-
stúpenia sa dotkol rokov, 
ktoré boli zvýraznené na 
javisku. Prvým rokom je 
rok 1649 bol rokom, ke-
dy rehoľa jezuitov zalo-

ţila v Trenčíne v týchto priestoroch školu, ktorú potom pre-
vádzkovala 127 rokov. 
Potom v roku 1776 pre-
brala tento kláštor rehoľa 
piaristov, ktorá pokračo-
vala vo vzdelávaní detí. 
Aţ do roku 1918, kedy 
bola škola poštátnená 
ţiaci odišli do inej budo-
vy. Ďalších dvadsať ro-
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kov boli tieto priestory prázdne, aţ v roku 1938, kedy  páter 
Jozef Branecký zriadil gymnázium. Toto gymnázium vzdelá-
valo mládeţ aţ do roku 1945. Potom nasledovalo druhé po-
štátnenie a v budove sídlili iné inštitúcie, ktoré objekt skôr de-
vastovali ako zveľaďovali. Aţ prišiel 1990, v ktorom prišli do 
Trenčína dvaja pátri piaristi. Jedným z nich bol páter Ján Ţá-
kovic.  Len čo sa rozhliadol po teréne, tak začal rozmýšľať po 
znovu otvorení gymnázia. Uţ 8. augusta 1990 provinciál páter 
Horvátik podpísal zriaďovaciu listinu a 1. septembra 1990 na-
stúpili dve triedy chlapcov. Bolo treba zakladať školu od úpl-
ného začiatku. Musel sa budovať nový vzdelávací zbor, za-
bezpečiť nepedagogických zamestnancov a ostatné podporné 
funkcie a sluţby a najmä bolo treba opraviť budovu. Toto 
všetko sa dialo za pochodu a škola kaţdým rokom priberala 
nové triedy. Páter Ján Ţákovic sa stál v čele školy 17 rokov. 

Zanechal za sebou 
úţasné dielo, postavil 
školu na nohy 
a dotiahol ju do dneš-
nej  kvality. Posledné 
číslo 2010, to je sú-
časnosť. Dnes má Pia-
ristické gymnázium 
Jozefa Braneckého 

463 ţiakov v 16 triedach, ktorých učí 40 pedagógov. Veľmi 
úspešne funguje školské stredisko záujmovej činnosti, 
v ktorom je v tomto školskom roku 31 záujmových krúţkov, 
ktoré navštevuje 351 ţiakov, čo 75 % zo všetkých ţiakov ško-
ly. V závere sa poďakoval všetkým, ktorý podporujú akokoľ-
vek v kaţdom čase školu.  

Program pokračoval vyjadrením pocitov bývalých piatich 
absolventov školy, čo všetko im škola dala počas jej návštevy. 
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Slávnostné zhromaţdenie pozdravil predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo 
svojom príhovore zvýraznil, ţe výročie školy je veľká motivá-
cia ďalšieho napredovania, aby plnila svoje základné poslanie 
a to nielen vo vzdelávaní, ale pripraviť ţiakov pre ţivot. 

Po oficiálnych vystúpeniach sa uskutočnil kultúrny prog-
ram, v ktorom vystupovali ţiaci školy. Bodku za program 
a celým slávnostným zhromaţdením dal školský spevácky 
zbor „Piarissimo“. 

vlastné poznámky 
 
Poslednou jubilujúcou školou v Trenčíne v roku 2010 bola 

Špeciálna základná škola Vladimíra Predmerského v Trenčíne, 
ktorá si pripomenula uţ 
svoje 80. výročie vzniku 
dňa 26. novembra 2010 na 
slávnostnej akadémii, ktorá 
sa uskutočnila spoločen-
skej miestnosti študentské-
ho domova na Školskej 
ulici v Trenčíne.  

Slávnostné zhromaţde-
nie vyplnili ţiaci školy kultúrnym programom, ktorý vyplnili 
piesňami, básňami, tancami a scénkami podfarbené atmosfé-
rou blíţiacich sa vianoč-
ných sviatkov. Tieto aktivi-
ty potvrdili, ţe i tieto deti 
napriek svojmu mentálne-
mu handicapu sú veľmi 
tvorivé, kreatívne 
a prostredníctvom umenia a 
citlivého vnímania vyrov-
návajú ostatnej populácii. 
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Slávnostný príhovor predniesla riaditeľka školy Mgr. Alena 
Gašparovičová, ktorá sa v úvode venovala najprv histórii 
a potom súčasnosti školy. Osobitne zvýraznila osobnosť za-
kladateľa a prvého riaditeľa školy Vladimíra Predmerského. 
Škola začala písať svoju históriu v roku 1930, keď bola zria-
dená pri Štátnej ľudovej škole v Trenčíne pomocná trieda, 
v ktorej vyučoval devätnásť ţiakov, Nová budova bola posta-
vená neskôr na pravom brehu Váhu a spolu s ďalšími dobudo-
vanými objektmi slúţi dodnes svojmu poslaniu, teda výchove 
a vzdelaniu mentálne postihnutých detí a mládeţe. Uţ vyššie 
spomínaný Vladimír Predmerský pôsobil na škole 24 rokov. 
Pri príleţitosti 60. výročia existencie školy bol jej udelený 
čestný titul podľa zakladateľ školy – Špeciálna základná škola 
Vladimíra Predmerského.  

V školskom roku 2010/2011 navštevuje školu 131 ţiakov, 
z ktorých je 25 ţiakov ubytovaných v internáte s celotýţdňo-
vou starostlivosťou. Chod školy zabezpečuje 56 zamestnan-
cov, z toho 36 pedagogických pracovníkov 20 správnych za-
mestnancov. V roku 1999 boli na škole zriadené triedy pre 
ţiakov autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami s vyvi-

novými poruchami s mentálnym 
postihnutím. Učitelia školy vzdelá-
vajú ţiakov s dlhším pobytom 
v trenčianskej nemocnici a v elo-
kovaných triedach v Domove so-
ciálnych sluţieb  DEMY v Trenčí-
ne.  Od roku 2006 bola zriadená na 
škole trojročná praktická škola, kto-
rá poskytuje vzdelanie a prípravu na 
jednoduché pracovné činnosti ţia-
kov s mentálnym postihnutím po 
ukončení Špeciálnej základnej ško-
ly, ktorí neboli prijatí do odborného 



289 
 

učilišťa, nezvládli jeho vzdelávací obsah a okrem toho je ur-
čená absolventom pomocných a autistických tried. Stravova-
nie ţiakov a zamestnancov je zabezpečované školskou jedál-
ňou. Mimoškolskú činnosť zabezpečujú dve oddelenia škol-
ského klubu. Od roku 2001 bolo zriadenie na škole Centrum 
špeciálno-pedagogického poradenstva. Centrum poskytuje 
špeciálno-pedagogickú činnosť 
s osobitosťou na psychologickú, 
diagnostickú, poradenskú, metodic-
kú činnosť. Okrem toho je to súbor 
špeciálno-pedagogických intervencií 
deťom so zdravotným postihnutím 
a deťom s vývinovými poruchami 
učenia s cieľom dosiahnuť optimál-
ny rozvoj ich osobnosti a sociálnu 
integráciu.  

Škola má pestrú mimoškolskú 
a mimotriednu činnosť. Pravidelne 
sú s deťmi organizované besiedky, východné koncerty, reci-
tačné preteky, olympiáda v matematike, súťaţ v speve ľudo-
vých piesní „Trenčiansky slávik“ na školskej a krajskej úrov-
ni, exkurzie, divadelné predstavenia, účasť na športových sú-

ťaţiach ako napríklad para-
olympiáda, unifikovaný 
futbal, ľahká atletika 
v rámci školy. okresu, kraja 
a Slovenska. Ţiaci majú 
moţnosť pracovať v rôz-
nych záujmových krúţkoch. 
Škola sa zapojila do medzi-
národného projektu „Zelená 

škola“, v ktorom za aktivity získali certifikát „Zelená škola“ 
ako jediná špeciálna základná škola na Slovensku.  
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V závere slávnostnej akadémie prednosta Krajského úradu 
v Trenčíne Mgr. Ondrej Divinský odovzdal ocenenie dlho-
ročným pracovníkom školy – Jane Porubanovej, Jane Stra-
kovej, Elene Haruštiakovej, Renáte Michalcovej, Jane Mi-
tuchovej a Štefanovi Oţvaldovi. 

Trenčianske noviny 24.01.2011 
pomocná evidencia 26/1/2011 
 
Týţdeň pred vianočnými prázdninami sa brány Strednej 

odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne otvorili 
nielen pre študentov tejto školy, ale aj pre účastníkov medzi-
národného projektového stretnutia v rámci projektu pod ná-
zvom : „Travelling through cultures“, na ktorom spolupra-
covali od 1. au-
gusta 2010 s pod-
porou národnej 
agentúry Progra-
mu celoţivotného 
vzdelávania Slo-
venskej akade-
mickej asociácie 
pre medzinárodnú 
spoluprácu.  

Stretnutie oficiálne otvoril dňa 13. decembra 2010 riaditeľ 
školy Ing. Ivan Trnka, keď tradičným spôsobom chlebom 
a soľou, privítal učiteľov a študentov z partnerských škôl 
z účastníckych krajín z Poľska, Bulharska, Rumunska, Špa-
nielska, Holandska a Veľkej Británie.  

Účastníci projektu - študenti  a učitelia mali  po prvý raz 
moţnosť sa nielen uvidieť tvárou v tvár, ale aj spolupracovať 
na spoločných zadaniach, ako napríklad : „Ako vidíš svoju 
budúcnosť v zjednotenej Európskej únii“, ktorým  prezentova-
li  vlastnú  krajinu a školu. Zahraniční  študenti boli ubytovaní 

Účastníci projektu po prevzatí certifikátov na Bojnickom zámku 
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v rodinách študentov školy, čo im  pomohlo nadviazať dobré 
priateľské vzťahy, zlepšiť komunikáciu v anglickom jazyku 
a hlavne  spoznať inú kultúru. 

Počas piatich dní účastníci stretnutia navštívili Trenčiansky 
hrad a pamiatky v Trenčíne, v Bratislave, v Bojniciach a spoz-
nali tak doteraz pre nich neznámu krajinu. Stretnutie bolo ofi-
ciálne ukončené 16. decembra 2010 slávnostným odovzdáva-
ním certifikátov na Bojnickom zámku.  

Všetkých účastníkov projektového stretnutia spojilo veľa 
spoločných spomienok a vzrušujúcich záţitkov. Len čas a ich 
usilovnosť ukáţe, ktorí z nich sa zúčastnia ďalšieho projekto-
vého stretnutia v Bulharsku  v máji 2011.  

príspevok Ing. Martiny Ďurišovej, koordinátorky medziná-
rodného projektu 
                                                        
Návštevu zahraničných študentov z Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka na základe dobrej vzájomnej spolupráce 
medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Trenčianskou 
univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne prijal dňa 16. de-
cembra 2010 Ing. Milan Panáček, podpredseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, zahraničných študentov v Úrade 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Skupinu ôsmich študentov z Bulharska, Litvy a Španielska 
sprevádzal Ing. Marcel Kordoš, PhD. z Fakulty sociálno-
ekonomických vzťahov Trenčian-
skej univerzity Alexandra Dubče-
ka.  V rámci medzinárodného prog-
ramu Erasmus študenti absolvovali 
semester na Trenčianskej univerzite 
A. Dubčeka v Trenčíne, kde mali 
moţnosť zúčastniť sa aj prednášok 
z predmetu Verejná správa v Slo-
venskej republike a v Európskej 
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únii. Teoretické znalosti študentov o kompetenciách a činnosti 
vyšších územných celkov na Slovensku boli doplnené priamou 
návštevou Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. V po-
wer-point prezentácii, ktorú študentom predniesla  referentka 
odboru medzinárodnej spolupráce Mgr. Eva Frývaldská, si 
študenti doplnili informácie o fungovaní verejnej správy na 
Slovensku, dozvedeli sa bliţšie informácie o kompetenciách 
Trenčianskeho samosprávneho kraja, o kompetenciách pred-
sedu ako aj o činnosti zastupiteľstva Trenčianskeho samo-
správneho kraja. V závere návštevy si študenti prehliadli bu-
dovu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Kongre-
sovú sálu, v ktorej sa konajú zasadnutia krajského zastupiteľ-
stva.  

Podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Mi-
lan Panáček poďakoval prítomným študentom za návštevu 
Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, poprial im veľa 
šťastia v ich ďalšom štúdiu a ako pamiatku na návštevu sídla 
Trenčianskeho samosprávneho kraja im odovzdal propagačné 
materiály o kraji.  

www.tsk.sk 16.12.2010 
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Kultúrno-spoločenské podujatia 
 

V dňoch 23. a 24. januára 2010 sa konal 13. ročník Medzi-
národnej výstavy psov všetkých plemien v priestoroch výsta-
viska Expo Center a.s. v Trenčíne. 

Organizovanie výstavy schválila a patronát nad ňou prevza-
la Medzinárodná kynolo-
gická organizácia – FCI. 
Organizátorom výstavy 
bola Slovenská kynolo-
gická jednota, strešná ky-
nologická organizácia na 
Slovensku v spolupráci s 
Regionálnou organizá-
ciou Slovenského poľov-

níckeho zväzu v Trenčíne, pod vedením Ing. Jaroslava Ma-
tyáša. Záštitu nad výstavou prevzal primátor mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler. 

Na výstavu sa prihlásilo 2.130 psov, 235 plemien z ktorých 
sa niektoré ešte budú posudzovať osobitne podľa veľkosti, 
sfarbenia a druhu osrstenia. Prihlásených psíkov posudzovalo 
20 rozhodcov zo Slovenska, Čiech a Maďarska. Na výstavu sa 
prihlásili okrem slovenských aj vystavovatelia z jedenástich 
štátov Európy, z ktorých naj-
početnejšie sú zastúpené ma-
la Česká republika – 876 
psov, Poľsko – 102 psov,  
Maďarsko 48 – psov a Ra-
kúsko – 15 psov.  Slovenskí 
kynológovia na výstavu pri-
hlásili 1.024 psov.  

Najviac psov bolo prihlásených z plemien - Yorkshire Ter-
rier – 49 psov, Labrador Retriever – 48 psov, Rhodesian Rid-
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geback – 47 psov, Golden Retriever – 47 psov, Bernský salaš-
nícky pes – 44 psov.  

Na výstavu prihlásili vystavovatelia aj málo sa vyskytujúce 
plemená, ako napr. Nihon Supitsu a  švédsky Vallhund. 

V sobotu boli vystavované ovčiarske a pastierske psy, špice 
a pôvodné plemená, duriče a farbiare, stavače, prinášače 
/retrievery/, sliediče, vodné psy a spoločenské plemená. V ne-
deľu boli vystavované pinče, bradáče, molosy, švajčiarske 
pastierske psy, teriéry, jazvečíky a chrty. 

V pavilóne č. 1 na prvom poschodí prebiehali súťaţe Junior 
Handling v dvoch vekových kategóriách od 9 do 13 rokov a 
od 14 do 17 rokov veku prihlásených detí. 

 Neskôr prebiehali zá-
verečné súťaţe kde sa 
predstavili najkrajšie psy z 
celej výstavy. Víťazi jed-
notlivých plemien súťaţili 
o najprestíţnejšie tituly – 
Najkrajšie šteniatko, Naj-
krajší dorastenec, Najkraj-
ší mladý pes, Najkrajšia 

chovateľská skupina, Najkrajší pár psov, Najkrajší veterán, ví-
ťaz čestných tried, víťaz súťaţí Junior handling, víťaz jednot-
livých FCI skupín  a víťaz dňa a víťaz výstavy. 

V rámci záverečných súťaţí v sobotu 23. januára 2009 pre-
biehala aj Súťaţ národných plemien, ktorej sa zúčastnili tieto 
plemená -  slovenský čuvač, slovenský kopov, slovenský hru-
bosrstý stavač a československý vlčiak.  

vlastné poznámky 
 

Mestská galéria v Trenčíne otvorila svoju tohoročnú vý-
stavnú sezónu dňa 27. januára 2010 vernisáţou výstavy insit-
ných majstrov maliarskej palety srbskej Kovačice. Na úvod 
vernisáţe zaspievala spevácka skupina kubranských ţien 
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a potom vystavujúcich umelcov a návštevníkov privítala dlho-
dobo uvoľnená poslankyňa na výkon funkcie Janka Fabová, 
aby sme zacítili vôňu dolnej zeme, ktorú si vybrali za svoju 
druhú vlasť a domov naši slovenskí predkovia. Predstavila 

členov Kovačické-
ho zdruţenia KOV 
– ART Pavla Haj-
ku, Pavla Cicku 
a Marci Markova. 
Okrem toho privíta-
la Dušana Števíka 
z Veterán klubu Se-
reď, ktorého členo-
via pod jeho vede-

ním vykonali pre našich rodákov v Srbsku veľa uţitočnej prá-
ce, keď sa podieľali na oprave mostov, pamätníka v Kra-
gujevaci, kaplnky zomrelých srbských vojakov prvej svetovej 
vojny v Trenčíne, financovaných z vlastných finančných zdro-
jov.  

K návštevníkom sa potom prihovorili 
o svojom ţivote a svojej umeleckej tvorbe vy-
stavujúci umelci. Marci Markov ţije a pracuje 
v Padine. Prvý obraz namaľoval v roku 1977. 
Prvý raz vystavoval v Padine v roku 1981. Patrí 

medzi najlepších maliarov strednej generácie 
kovačickej skupi- ny insitných maliarov, na 
ktorých spočíva budúcnosť insitného umenia 
Slovákov v Baná- te. Pavol Hajek vo svojich 
obrazoch zobrazu- je ţenu a ko-
húta. Kohút svo- jím zjavom, 
tvarom a farbou predstavuje majstrovské dielo 
prírody. Kohút je podľa neho vtákom noci, vtá-
kom dňa, vtákom tmy, vtákom svetla, vtákom 

Marci Markov 

Pavel Hájek 

Pavel Cicka 

Marci Markov 



296 
 

ţivota a vtákom smrti.  Kohútia pieseň je spoľahlivým znakom 
ţivota. Pavol Cicka absolvoval strednú poľnohospodársku 
školu, strojárske oddelenie. Na jeho tvorbu vplývali od zá-
kladnej školy insitní umelci z Kovačice Martin Jonáš a Martin 
Paluška. Na Slovensku vystavoval uţ viac razy. Jeho obľúbe-
nými témami sú rybolov na rieke, hudobníci, dozrievanie obi-
lia, teda to s čím sa prostý človeka denno-denne dotýka. Výz-
namné miesto v jeho prácach má kôň, ktorého stavia do po-
predia, ako významného pomocníka človeka. Záver vernisáţ 
patril malým muzikantom z Detského folklórneho súboru Ra-
dosť. 

Vlastné poznámky 
Pomocná evidencia /1/2010, /1/2010, 1/2010 
 
Dňa 28. januára 2010 sa Verejnej kniţnici Michala Rešetku 

v Trenčíne uskutočnila prezentácia básnickej zbierky Rudolfa 
Dobiáša pod názvom 
„Básnici za mreţami“ zos-
tavenej z veršov deviatich 
pamätníkov jachymovského 
pekla v grafickej úprave 
Ing. Jozefa Vydrnáka, vy-
danej Vydavateľstvom Mi-
chala Vaška v Prešove.  

V úvode vystúpilo zo Základnej umeleckej školy Karola 
Pádivého v Trenčíne dueto 
klavíra a huslí a po jeho vy-
stúpení riaditeľka kniţnice 
Mgr. Lýdia Brezová privíta-
la prítomných návštevníkov 
a hostí podujatia osobitne zá-
stupkyňu riaditeľa Michala 
Vaška v Prešove Gabrielu 
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Smolíkovú, predsedu Konfederácie politických väzňov Karo-
la Noskoviča, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky 
Františka Mikloška a ďalších hostí.  

Potom si vzala slovo moderátorka podujatia Janka Poláko-
vá a pred-stavila literárnu tvorbu Rudolfa Dobiáša. Pripome-
nula, ţe ubehlo len pár mesiacov od doby, kedy trenčiansky 
literát Rudolf Dobiáš si pripomenul vzácne ţivotné jubileum 
slávnostným spôsobom na Mestskom úrade v Trenčíne. 
K vydanej zbierke sa postupne vyjadrili hostia podujatia. Ako 

prvá vystúpila Gabriela 
Smolíková, ktorá konštato-
vala, ţe „zostavovateľ Ru-
dolf Dobiáš predstavuje vo 
svojej zbierke deväť auto-
rov, ktorí v tejto zbierke vy-
jadrili svoje utrpenie v bás-
niach. Básne nie sú písaní 

narýchlo, veď kaţdé jedno slovo bolo tisíckrát premedikova-
né. Aj keď táto zbierka vychádza dvadsať rokov po skončení 
komunistického reţimu nie je neaktuálne, pretoţe ak v tomto 
období sa niekto snaţí ospravedlňovať, alebo zľahčovať zloči-
ny komunizmu sú takého publikácie prepotrebné. Naše vyda-
vateľstvo si váţi, ţe Rudolf Dobiáš si vybral práve ich na vy-
danie zbierky, ako aj pri 
vydaní predchádzajú-
cich kníh.“ V rámci 
programu recitátor Ivo 
Veliký predniesol ukáţ-
ky básní Jozefa Šandor-
fiho „Balada o panošoch 
Matúša Čáka“ a Štefana 
Santera „Te Deum“.  



298 
 

Po týchto ukáţkach Gabriela Smolíková, Karol Noskovič, 
Lýdia Brezová a Rudolf Dobiáš pokrstili novú básnickú zbier-
ku posýpaním jachymovskými kameňmi. 

Na záver vystúpil zostavovateľ zbierky Rudolf Dobiáš, kto-
rý čo to povedal o vzniku tej-
to zbierky. „V máji minulého 
roka ma oslovil prof. Ján 
Zambor, aby som urobil pred-
nášku o básnikoch, ktorí boli 
za mreţami, pre absolventov 
slovenského jazyka „Studia 
akadémie Slovaca“. Básnikov 

som poznal, Dokonca mal som aj ich nejaké básne. Potom ma 
napadlo, ţe nebolo by zlé priblíţiť túto tvorbu širokej verej-
nosti a zachovať ju pre budúcnosť. Našiel deväť básnikov, 
o ktorých som vedel, ţe niečo napísali vo väzení, ale z nich uţ 
len jeden bol ţijúci.“ 

vlastné poznámky 
 
Hosťom cyklu Poznávame Trenčanov bol po viacerých od-

kladaných termínoch dňa 3. febru-
ára 2010 bol spisovateľ, trenčian-
sky rodák Kornel Földvari, ktorý 
na tomto stretnutí predstavil svojím 
rodákom svoju novú knihu pod ná-
zvom „O detektívke“. Na túto 
slávnostnú chvíľu si prizval spiso-
vateľku Danielu Kapitáňovú a vy-
davateľa Kolomana Kertézsa Ba-
galu.  

Po úvodnom príhovore riaditeľky Verejnej kniţnice Micha-
la Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdie Brezovej, v ktorom privíta-
la všetkých hostí a návštevníkov sa ujala slova moderátorka 
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Janka Poláková, ktorá priblíţila umeleckú tvorbu dnešného 
vzácneho hosťa. Novú knihu symbolicky pokrstila chryzanté-
nami a kvetnými lupienkami autorka slovenských detektívok 
Daniela Kapitáňová, ktorá pri tejto príleţitosti povedala, ţe 
povaţuje toto nové dielo za najlepšie, ktoré bolo na Slovensku 
vydané z oblasti teórie a dejín detektívky. „Urobil obrovský 

kus práce na poli neo-
ranom. V novej knihe 
ma vynikajúce štúdie 
o tom, prečo chýbala 
detektívka na Sloven-
sku. Kaţdému, kto má 
o tento záujem o tento 
ţáner knihu odporú-

čam“. 
Sám autor Kornel Földvari svoju knihu prirovnáva 

k čitateľskému denníku prestárleho ţiaka. Sám hovorí, ţe „de-
tektívka je moja srdečná záleţitosť od útlej mladosti. Spočiat-
ku som si svoju záľubu vybíjal tým, ţe som písal recenzie či 
doslovy, lebo na konci sa mi zdalo, ţe by bolo vhodné to celé 
zosumarizovať.“ V súčasnosti by mala byť detektívka rovnako 
nervózna a plná vzrušenia, ako je náš ţivot. Schopnosť hľada-
nia podstaty detektívky by mala byť uchovaná.  

Daniela Kapitá-
ňová vyslovila zau-
jímavú myšlienku, 
ţe detektívka je 
rozprávka pre dos-
pelých, kde dobro 
víťazí nad zlom. 
Brutalita, ktoré sa 
okolo nás všade 
vyskytujú sa v do-
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brej detektívke nikdy nevyskytujú. Tam zločin vţdy svoju ele-
ganciu  a nadhodnotu. 

Trenčianske noviny 08.02.2010 
pomocná evidencia 80/1/2010 
 
Trenčianske múzeum svoju výstavnú sezónu v ţupnom do-

be otvorili dňa 3. januára 2010 vernisáţou výstavy pod ná-
zvom „Res Ipsa Signitur“. Vzhľadom na nepriazeň počasia, 
keď husté a intenzívne sneţenie zasiahlo praktické celé Slo-
vensko, včítanie trenčianskeho regiónu, ktoré ovplyvnilo ob-
medzenie komunikačného prepojenia smerom na Prievidzu 
a z nej na Trenčín vinou viacerých havárií kamiónov, nemohla 
prísť na vernisáţ autorka výstavy, riaditeľka Hornonitrianske-
ho múzea PhDr. Iveta Gécyová, preto ju zastúpila riaditeľka 
Trenčianskeho múzea Katarína Babičová.  

Vo svojom príhovore konštatovala, ţe na túto výstavu, ktorá 
je venovaná zrakovo handicapova-
ným vrstvám obyvateľstva, dostalo 
Hornonitrianske múzeum grand 
z Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky. Na tejto výstave si môţe 
kaţdý jeden zrakovo postihnutý 
návštevník všetky vystavené  pred-
mety chytiť do ruky. A keďţe vy-
stavené predmety sú len repliky, tak 
ţe i keď niektorý z nich padne na 
zem a rozbije sa, nebude to ţiadna 
tragédia.  

Výstava predstavuje rýchly prie-
rez históriou od prírody, cez ar-

cheológiu a ďalšie časti vývoja spoločnosti. Prostredníctvom 
voľne prístupných muzeálnych exponátov a ich popis z bo-
hatého fondu múzea, určených k hmatovému vnímaniu pre-
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zentácie poskytuje prehľad historického vývoja prírody a spo-
ločnosti Slovenska. Dotyk návštevníka s históriou sa začína so 
ţivotom človeka od primitívnych kamenných nástrojov od po-
čiatku ľudských dejín cez predmety úţitkovej povahy z kera-
miky a kostí aţ po kovové 
šperky ďalších období. 
Produkty remeselníckych 
dielní predstavujú výz-
namné zastúpenie reme-
selnej výroby, ktorá eko-
nomicky posúvala Sloven-
sko orientované predo-
všetkým poľnohospodár-
stvom. Podpore výroby boli listinami vydávané privilégia 
mestami, kde sa zakladali remeselnícke cechy. Činnosť ce-
chov dokumentujú pečatidlá a pečate. Staršie listinné doku-
menty majú spojené s cirkvou, ako nositeľkou vzdelania 

a kultúry na Slovensku, 
ktorej činnosť demon-
štrujú symbolické pred-
mety. Historické uda-
losti, ktoré znamenali 
hospodárske a spolo-
čenské dôsledky, naprí-
klad vojenské vzbury, 
pohromy, svetové vojny 
pribliţujú zbrane 

a zbroj. Ţivot a prácu na dedinách dokladá technologický ma-
teriál zameraný na textílie, jej uskladnenie a výrobu. Prírodo-
vedná časť výstavy umoţňuje spoznávanie bohatej biologickej 
minulosti Slovenska prostredníctvom skamenelých zvyškov 
rastlín a ţivočíchov. Organická príroda predstavuje exponáty 
najrozšírenejších stromov a kríkov karpatskej flóry. Prezentá-
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cia desiatich základných tematických celkov nemôţe nahradiť 
kaţdodennú moţnosť vnímať svet zrakom, vidieť príro-doved-
né a spoločenské muzeálne exponáty na beţných výstavách. 
Veríme však, ţe alternatíva hmatového vnemu doplnenej 
o zvukový záznam aspoň čiastočne prispeje k vytvoreniu si 
obrazu o histórii Slovenska v tvaroch. Výstava prispeje aj vi-
diacim, ţe pochopia nevidiacich, čo znamená ţiť v tme. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 61/1/2010 
 
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov aţ do polnoci pred 

„škaredou – Popolcovou stredou“. Potom nasleduje 40 dňový 
pôst aţ do Veľkého piat-
ku. Vo fašiangovom ob-
dobí bolo na hospodár-
stve relatívne menej prá-
ce. Počas fašiangov sa 
organizovali zabíjačky 
a zábavy. Ľudia sa oblie-
kali do masiek, ktoré ok-
rem zábavnej funkcie 

mali aj ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu nega-
tívnych síl, mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodár-
skych zvierat. Posledné tri dni boli vţdy najveselšie a zábavy 
vyvrcholili v utorok poslednou muzikou pred Popolcovou 
stredou spojenú s pochovávaním basy. Pri tomto symbolickom 
pohrebe miestni občania v prestrojení za farára, organistu, 
kostolníka uskutočnili obrad, pri ktorom bolo veľa plaču, 
smiechu a zábavy všetkých prítomných. Tradičným jedlom 
tohto obdobia bolo obradové pečivo - fánky, smaţené šišky, 
slaninka s klobáskou, huspenina. Asi takto to vyzeralo aj 
v Trenčíne od 13. do 16. februára 2010, keď po Mierovom 
námestí sa prechádzali masky v sprievode, neskôr aj voľne. 
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Podomoví obchodníci ponúkali domáce produkty charakteris-
tické pre toto obdobie ako fánky, šišky, ale aj pečené klobá-
sky, tlačenku  octom a podobne. Vyvrcholením tohto obdobia 
bolo pochovávanie basy na Mierovom námestí. 

vlastné poznámky 
 
Materská škola v Záblatí, v mestskej časti Trenčína organi-

zuje v priebehu kalendárneho roka karnevalový sprievod svo-
jich detí počas halowenu a fašiangov. I tento rok počas fašian-
gov si deti za pomoci svojich učiteliek a rodičov  vyhotovovali 
masky a ďalšie osobné predmety, aby tak spestrili karnevalový 
sprievod. V utorok 16. februára 2010 karnevalový sprievod 
štyridsiatich detí z materskej školy sa vyrojil na ulicu, aby sa 
zastavil v niektorých domácnostiach, kde deťom odovzdali 
darčeky. 

Trenčianske noviny 22.02.2010 
pomocná evidencia 106/2/2010 
 
Takmer na záver tohoročných fašiangov dňa 15. februára 

2010 sprístupnil organizačný vedúci folklórneho súboru Kor-
nička Joţko Ďurači vlastnú zbierku fašiangových masiek na 
samostatnej výstave v mestskej veţi.  

Návštevníkov na výstave vítali speváčky a muzikanti so 
svojimi krásnymi hlasmi interpretáciou ľudových piesní nášho 

trenčianskeho regiónu. 
Prítomných privítala ria-
diteľka Kultúrno-infor-
mačného centra v Tren-
číne Mgr. Renáta Kaš-
čáková, ktorá okrem 
iného povedala, ţe 
„mestská veţa plnila za-
tiaľ len turisticko-infor-
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mačnú funkcia,  väčšinou v letnom období, s istým zámerom 
spríjemnenia pobytu turistov v našom meste. V tomto roku 
sme sa rozhodli v mestskej veţi našu činnosť uskutočňovať 
tak, aby táto naväzovala na podujatia, ktorá sa uskutočňujú 
v Trenčíne. Dnešné podujatie je vstupným podujatím zo série 
podujatí pod názvom Stretnutia s tradičnou ľudovou kultú-
rou, o ktorom sa predpokladá, ţe ho podporí aj grant Minis-
terstva kultúry Slovenskej republiky.“  

Na jej slová nadviazal Joţko Ďurači s tým, ţe myšlienku 
sprístupniť výstavu fašiangových masiek nosil v hlave dosť 
dlho. Sám sa nepamätá, ţe by takáto výstava s podobným ná-
metom bola realizova-
ná. Tým, ţe začal pra-
covať v Kultúrnom 
a informačnom centre, 
zmenila sa i náplň jeho 
práce, ktorou sa na-
pĺňať jeho neuskutoč-
nené zámery z minu-
losti. K samotnej vý-
stave povedal, ţe tá je 
rozdelená do troch častí. V prvej časti vo vstupnej miestnosti 
boli umiestnené postavy v maskách a znázorňovali povolania. 
Boli to kominár, hasič, hájnik a pán farár. V druhej časti vý-
stavy, ktorá bola umiestnená na prízemí uţ vo veţi boli neves-
ta so ţeníchom, cigánka s dieťaťom, tlstý chlap a na druhom 
poschodí boli umiestnené strašidlá čert, smrťka, medveď. 

vlastné poznámky 
 
Dňa 19. februára 2010 v Centre rozvoja mesta v Trenčíne 

bol otvorený 34. ročník medzinárodnej putovnej výstavy pod 
názvom „Týka sa to tieţ teba“, ktorá sprístupnila výtvarné 
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práce ţiakov Trenčína a Uherského Brodu a bola výsledkom 
spolupráce základných umeleckých škôl spomínaných miest.  

Výstava, keďţe bola putovná, mala svoju premiéru 
v Uherskom Brode, neskôr reprízu v Novom Meste nad Vá-

hom a nakoniec dernieru 
v Trenčíne. Výstava v Tren-
číne mala však aj svoj svia-
točný ráz, pretoţe na nej bo-
li odmeňovaní ţiaci z Tren-
čína, ktorí sa úspešne zú-
častnili súťaţí v Uherskom 
Brode a poľskej Torune. A 

tak z rúk riaditeľky Základnej umeleckej školy Karola Pádivé-
ho v Trenčíne Veroniky Soukupovej prevzali najúspešnejší 
mladí výtvarníci ocenenia. 

vlastné poznámky 
 
Na tlačovej konferencii Trenčianskej nadácie dňa 26. febru-

ára 2010 mladí filantropi študenti stredných a vysokých škôl 
z Trenčín a Bánoviec nad Bebravou vyhlásili 6. ročník granto-
vého kola. Ako sa vyjadrili, tento ročník nesie slogan Máš 
nápad? Dáme ti základ! a smeruje k tomu, aby v oboch mes-
tách, kde ţijú vyburcovali mladých ľudí k zvýšenej aktivite, 
a tak urobili niečo pre druhých.  

Projekty by mali byť 
zamerané do oblasti ko-
munitných aktivít, ako 
sú šport, kultúra, ţivotné 
prostredie, umenie, akti-
vity znevýhodnených 
skupín a minorít. Ter-
mín uzávierky podania 
projektov je do 22. mar-

Ocenená Barbora Formelová 
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ca 2010 a ich realizácia do 15. augusta 2010.  
Zo strany Trenčianskej nadácie kaţdý jeden schválený pro-

jekt bude podporený 200 euro a musí sa uskutočniť v Tren-
číne, resp. Bánovciach nad Bebravou. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 126/1/2010 
 
Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska 

v Novom Meste nad Váhom sa od 26. februára do 26. marca 
2010 prezentovala svojim artefaktami pätnástka výtvarníkov a 
literátov nielen z nášho regiónu, ale aj z Poľska, Česka, Ma-

ďarska a ostatných kú-
tov Slovenska, ktorý 
vystavovali na druhom 
ročníku sympózia 
„Ora et Labora“ v pút-
nickom mieste v Skal-
ke nad Váhom v roku 
2009. Vystavené diela 
svojím hlbokým myš-
lienkovým vplyvom 

tohto pútnického miesta oslovili organizátorov z Nového Mes-
ta nad Váhom, aby ho priblíţili aj občanom svojho mesta. 
Symbolickým vstupom do histórie je nadţivotná podobizeň 
svätého Svorada podfarbená obrovskou historickou mapou v 
pozadí. Poľský výtvarník Eugeniusz Molski mu vloţil do rúk 
legendu k mape zo 17. storočia a návštevníka výstavy tak spú-
tal s časom, v ktorom sa ocitol. Oţivením výstavy sú aj pestré 
výtvarné techniky, ktorými sa tvorcovia prihovárajú. 

Výtvarníčka Brigita Roderová vo svojich pasteloch venuje 
skalanským velikánom svätosti. Pozoruhodné sú aj akryly 
maďarského maliara Mihály zeverényiho zachytávajúce pus-
tovnícke architektúry Jaskynného kostola či Brány na Skalke. 
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Stanislav Lubina predstavuje v seriáli kolorovaných linory-
tov Benediktínsky kláštor v troch podobách Moravský výtvar-
ník Antonín Mach dopĺňa vizualizáciu pútnickej Skalky v 
kresbách ceruzou či maliarskych kompozíciách.  

Rôzne techniky vyţarujúce z plátna duchovné čaro boli do-
plnené aj trojrozmernými exponátmi. Rezbárskou tvorbou 
upútal aj Milan Malček z Detvy s veľkým maľovaným krí-
ţom pre kaplnku v pustovni, Vladimír Morávek obohatil vý-
stavu z dreva vyrezávaným betlehemom so šiestimi biblickými 
postavami. „Výstava obsahuje v sebe hlboký obsah a hodnoty. 
Je spojením diel vychádzajúcich z reality aţ po abstraktné prá-
ce. Mňa osobne nadchol maďarský výtvarník Mihály Szeveré-
nyi silnou poetickosťou vystavených diel,“ konštatoval riadi-
teľ Mestského kultúrneho strediska Ján Mikuška. Upozornil 
aj na obdivuhodne stvárnené abstraktné skratky v dielach vý-
tvarníka Jozefa Vydrnáka. 

Netradičnou činí spojenie výtvarnej výstavy s jej literárnou 
časťou, v ktorej sa predstavuje mnoţstvo zvučných mien lite-
rárnej súčasnosti, vrátane významného európskeho religionis-
tu, etnografa a prekladateľa ruských kresťanských mysliteľov 
Jána Komorovského. Náboţenskou poéziou spojenou s du-
chovným miestom sa prihovára Elena Hidvéghyová-Yung, 
piesňami z hier Radošinského naivného divadla Stanislav 
Štepka a vrúcne oslovujú básne nášho rodáka Rudolfa Do-
biáša. Svojsky sa predstavuje aj známy bratislavský básnik a 
textár Daniel Hevier. Jeho trojrozmerné Hniezdo spojené s 
ľudským telom prináša mnoţstvo tajomných asociácií. 

www.sme.sk 06.03.2010 
pomocná evidencia 134/1/2010 
 
Na vernisáţi výstavy v Mestskej galérii v Trenčíne dňa               

2. marca 2010 bola predstavená zbierka výtvarného umenia, 
ktorá sa začala tvoriť od roku 2002, ktorá je pomerne mladá 



308 
 

a súvisí so vznikom Galérie Petra Matejku v  Novom Meste 
nad Váhom, ktorá má stále sídlo je v priestoroch Mestského 
kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom.  

Ako povedala kurátorka výstavy PhDr. Ela Porubänová 
vznikom mestskej galérie sa naskytla moţnosť zriadiť zbier-
kový fond moderného umenia, v ktorom majú zastúpenie pre-
dovšetkým významní umelci – návratisti. Ide o umelcov (sú-
časných aj neţijúcich), 
rodákov z Nového Mesta 
nad Váhom a jeho blízke-
ho okolia, ktorí v ňom 
tvoria dodnes, alebo tu 
preţili istú časť svojho ţi-
vota. Práve na výstavách 
pod názvom „Návraty do 
Nového Mesta nad Vá-
hom“, je ich tvorba opa-
kovaná v päťročných in-
tervaloch od roku 1984 aţ do súčasnosti. V zbierke sa v sú-
časnosti nachádza viac ako 150 diel (galéria ich získala zakú-

pením, alebo darmi) od takmer päťde-
siatich umelcov rôznych vekových ka-
tegórií a výtvarných ţánrov. Svoje za-
stúpenie v nej majú umelci ţijúci v 
Novom Meste nad Váhom, ale aj ďal-
ší rodáci, pôsobiaci nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. Z nich mnohí 
získali celoslovenské i medzinárodne 
významné postavenie vo svojej ume-
leckej profesii. Diela sú vystavené v 
stálej expozícii, ktorá má svoje trvalé 
miesto v roku 2006 zrekonštruova-
ných výstavných priestoroch Mest-Anna Goliašová – Drobná : Kvet domova 

Viliam Polák – Objekt 
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ského kultúrneho strediska v Novom Meste nad Váhom. 
Na výstave v Trenčíne boli vo výbere predstavené najzau-

jímavejšie diela zo stálej expozície. Ide o rozsiahlu a pozoru-
hodnú tvorbu : Juraja Kréna (1925 – 1965), ktorú galérii ve-
novala jeho manţelka. Ďalej sme tu našli diela významných 
slovenských umelcov maliara a grafika Karola Ondreičku 
(1944 – 2003), Dagmar Mezricky (1944), maliarov Júliusa 
Barteka (1930), Viktora Bilčíka (1938), Ivana Vychlopena 
(1941 – 1998), Petra Ondreičku (1947 – 1990), Petra Dobi-
ša (1950), Ingrid Zámečníkovej (1958). Diela sochárov An-
ny Goliašovej – Drobnej (1931 – 2007), Andreja Goliaša 
(1937), Mariána Polonského 
(1943), Dušana Košťála 
(1948), Jána Šicka (1948), 
umeleckého fotografa Vasila 
Stanka (1962),  maliarov Mira 
Ďurţu (1944 – 2006), Jána 
Mikušku (1947), Vila Poláka 
(1950), sochárov Milana Stru-
hárika (1935), Jána Hubin-
ského (1951), Petra Macka 
(1956), Evy Harmadyovej 
(1962) i najmladších umelcov 
Moniky Pavlechovej (1978) a 
Mateja Lacka (1981). Okrem toho boli vystavené diela ďal-
ších umelcov, ktoré sú vo vlastníctve galérie. Zbierkový fond 
aj stála expozícia predstavujú ţivý a dynamický organizmus, 
ktorý sa neustále rozširuje a dopĺňa. V tomto rozsahu uţ moţ-
no poukázať na ich rôznorodosť, rozmanitosť jednotlivých vý-
tvarných štýlov, techník i ţánrov tvorby umelcov, pre ktorých 
sa kultúrne zázemie rodného Nového Mesta nad Váhom stalo 
prvým významným inšpiračným zdrojom. 

vlastné poznámky 

Fedor Matejka - Geoformy 
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pomocná evidencia 87/1/2010 
 
Literárny klub Omega pri Verejnej kniţnici v Trenčíne po-

kračoval vo svojej vydavateľskej činnosti aj v roku 2010, keď 
dňa 4. marca 2010 si na svoje konto si pripísal ďalší literárny 
počin a vydal prvotinu členky klubu Oľgy Nemcovej – Ko-
šeckej. Zbierku poézie s názvom „Pavučina babieho leta“  
pokrstila poetka a spisovateľka Katarína Hudecová. Výber 
krstnej mamy nebol náhodný, pretoţe autorka kniţočky sa na-
rodila v Nitrianskej Blatnici, kde Katarína Hudecová preţila 
najkrajšie obdobie svojej mladosti a dokonca sú vzdialené prí-
buzné. Katarína Hudecová odprevadila zbierku do ţivota so 
slovami, aby sa kniţka stala pomyselnými putami a dokázala 
si pripútať k sebe záujemcov o poéziu. 

Oľga Nemcová – Košecká sa poézii venuje uţ od stredo-
školských čias, keď začala uverejňovať svoje prvé básne. Istý 
čas dostala priestor aj v Trenčianskych novinách. Ako poveda-
la, básne zo zbierky vychádzajú predovšetkým z jej súkrom-
ných vnútorných pocitov, zo vzťahu k blízkym ľuďom, k rôz-
nym udalostiam a na konci zbierky sa nachádzajú aj postrehy 
z ciest, keďţe autorka je aj zanietenou cestovateľkou. Literár-
ne posedenie hudobne spestrilo duo Ţember – Ţáček, pričom 
Dušan Ţember sa tieţ podieľal na ilustrácii tejto básnickej 
zbierky. 

www.sme.sk 14. 3. 2010  
 

    Problém s chýbajúcou divadelnou scénou v Trenčíne sa ob-
čianske zdruţenie Lampart rozhodlo vyriešiť Virtuálnym di-
vadlom. Vďaka tomuto projektu sa Trenčanom predstavili 
známe divadelné súbory aj alternatívne divadlá.  

Existencia stálej profesionálnej divadelnej scény je však 
momentálne nereálna z viacerých dôvodov. Jednak je to  ab-
sencia vhodných priestorov, ktoré by mohli dôstojne slúţiť vý-
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lučne pre potreby divadla, a potom aj ekonomická náročnosť 
financovania celého divadelného ansámblu.  

Na druhej strane však Trenčín divadlo potrebuje, avšak nie 
je isté, či by stála divadelná scéna pri produkcii minimálne de-

siatich predstavení 
do mesiaca v terajšej 
situácii našla dosta-
točné divácke záze-
mie počas celého ro-
ku. Ak chceme v bu-
dúcnosti uvaţovať 
nad vybudovaním 
kamenného divadla, 
musí tu vzniknúť di-

vadelné podhubie. Práve týmto projektom chceme Trenčanov 
navnadiť na pravidelný divadelný ţivot,“ povedal riaditeľ 
Trenčianskeho virtuálneho divadla Mgr. Branislav Hollý. V 
projekte trenčianske 
virtuálne divadlo sa 
plánuje spolupraco-
vať so Slovenským 
národným divadlom, 
Štúdiom L+S, s As-
torkou, či Divadlom 
Járy Cimrmana z 
Prahy. Okrem toho 
v rámci projektu 
plánujú divadelné predstavenie pod holým nebom a divadelné 
predstavenia pre ţiakov a študentov  trenčianskych škôl. Prie-
stor v pravidelnom divadelnom ţivote dostanú známe divadel-
né súbory, alternatívne divadlá i miestne ochotnícke súbory. 
Bude potrebné, aby ponuka predstavení bola pestrá a obsaho-
vala široké spektrum divadelných ţánrov. 

z úvodného koncertu 13. marca 2010 
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Projekt s virtuálnym divadlo sa začal vo štvrtok 25. februára 
2010 v Posádkovom klube predstavením divadla „Skrat Naro-
deniny“. V sobotu  6. marca 2010, sa uskutočnilo predstavenie 
ostravského Bíleho divadla s hrou „Ty, který lyţuješ“ s nahý-
mi hercami. Slávnostný otvárací koncert divadla sa uskutočnil 
v sobotu 13. marca 2010 v priestoroch Posádkového klubu, na 
ktorom zazneli skladby Mozarta, Händla i Vivaldiho Štyri 
ročné obdobia v podaní súboru Opery Slovenského národného 
divadla, I Musici Del Teatro a sólistky sopránistky Heleny 
Becse Szabó. 

www.sm.sk sobota 13.03.2010 
pomocná evidencia 153/1/2010 

  
V priestoroch Verejnej kniţnice Michala Rešetku sa dňa  

10. marca 2010 stretli mi-
lovníci hudby a slova na 
podujatí pod názvom „Li-
tera Tour“, na ktorom sa 
prezentovala Katarína 
Koščová, prvá víťazka po-
pulárnej súťaţe „Hľadáme 
Superstar“ a Maruška 
Koţlejová, nová tvár na 

kniţnom trhu. Maruška Koţlejová si sama čítala kapitoly zo 
svojej kniţky Ako sa chytá v ţite. Čítané príbehy doplňovali 
romantické skladby klaviristu Daniela Špinera a gitaristu Mi-
chala Brandysa so spevom Katky Koščovej. Tá sa predstavila 
hudbou z jej autorských albumov.  

vlastné poznámky 
 
Pri príleţitosti 85. výročia Klubu filatelistov v Trenčíne dňa 

13. marca 2010 sa uskutočnila vernisáţ výstavy „Laugaricio 
2010“ vo vestibule Posádkového klubu Trenčín. Po jej otvore-

Katarína Koščová 
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ní riaditeľom Posádkového klubu Trenčín Stanislavom Mar-
tinákom sa k prítomným účastníkom výstavy prihovoril mo-
derátor podujatia Ivo Veliký, ktorý pripomenul, ţe dnešnou 
výstavou si trenčianski filatelisti pripomínajú 85. výročie or-
ganizovanej filatélie v Trenčíne. Osobitne privítal primátora 
Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera, zástupcu veliteľa síl 
a výcviku  Slovenskej republiky brigádneho generála Juraja 
Krištofoviča, predsedu Slovenských filatelistov Miroslava 
Ňaršíka, zástupkyňu 
Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií 
Zlaticu Magálovú 
a predsedov jubilujú-
cich klubov Domika 
Slezáka a Ing. Igora 
Gunára.  

Jubilujúcich filatelis-
tov pozdravil primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, 
ktorý okrem iného povedal, „som veľmi rád, ţe je v Trenčíne 
takáto aktívna skupina ľudí, ktorí uţ niekoľko desaťročí pri-
spieva k propagácii mesta Trenčín, a prostredníctvom pošto-
vých známok ho spoznáva celý svet. Takto mohlo veľa ľudí 

spoznať Trenčiansky hrad, obraz M. A. 
Bazovského, rímsky nápis. Za toto vám 
všetkým chcem úprimne poďakovať a za-
ţelať veľa entuziazmu pri propagácii mes-
ta Trenčín vo svete.“  

Ivo Veliký vo svojom príhovore konšta-
toval zaujímavé údaje z kuchyne trenčian-
skej filatélie. „Od roku 1928, teda roku 
vzniku aţ do roku 1940 bolo pouţitých 9 
príleţitostných poštových pečiatok. Od ro-
ku 1950 do dnešného obdobia, teda roku 
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2010 bolo pouţitých 116 príleţitostných poštových pečiatok, 
ktorými propagovali historické udalosti, výročia, kultúrne 
podujatia a iné udalosti nášho mesta.“ Vyzdvihol dobrú spolu-
prácu s mestom Trenčín, Posádkovým klubom Trenčín, Kul-
túrnym centrom Dlhé Hony v Trenčíne, Trenčianskym múze-
om, Verejnou kniţnicou v Trenčíne a ďalšími ustanovizňami 
v Trenčíne.  

Pri pozdrave predsedu Zväzu Slovenských filatelistov Mi-
roslava Ňaršíka sa účastníci výstavy dozvedeli, ţe mesto 
Trenčín patrí medzi päť miest na Slovensku, v ktorom filatélia 

má svoje významné 
miesto a úspešne sa roz-
víja. Na znak uznania 
trenčianskym filatelistom 
odovzdal jeho zaslúţilým 
členom ocenenia Zväzu 
Slovenských filatelistov. 
V ďalšej časti programu 
čelní predstavitelia tren-

čianskych filatelistických klubov odovzdali za dlhoročnú spo-
luprácu ocenenie viacerým trenčianskym inštitúciam a osob-
nostiam. 

Na záver oficiálneho programu výstavu priblíţil jej kurátor 
a čestný predseda Klubu filatelistov 52-10 
v Trenčíne Jozef Korený. Na výstave sa 
prezentovali so svojimi poštovými znám-
kami : 
- Ing. Slávka Dóczyová – „Ryby a veľ-

ryby“ 
- Jozef Korený :  

- Míľniky trenčianskej filatélie v ro-
koch 1928 – 2009  

- Z vojenských dejín Slovenska a súčas-
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nosť 
- Druhá svetová vojna v zrkadle poštových dokumentov 
- Holokaust a rezistencia 
- Velitelia a bitky Veľkej vlasteneckej vojny 1941 – 1945 
- Pošta z misií OSN 
- Cenné nálepky APOST pôšt v Českej republike 
- Náš filatelistický partner ARGE MAP Wien 

- Ing. Karol Ivan – „Predrománske a románske pamiatky 
na Slovensku“ 

- Jozef Vacek : 
- „Bratislavský POFIS jubiloval“ 
- „Poštové lístky z Bavorska“ 

- Ivo Veliký : 
- „Významné osobnosti českej a slovenskej literatúry“ 
- „Filatélia v tvorbe Alfonza Muchu“ 
- „Nositelia Nobelovej ceny za literatúru“ 

- MUDr. Vendula Čelková – „Človek nepriateľ“ 
- Evţen Dofek : 

- „Vývoj námorných lodí“ 
- „Moreplavci“ 

- Ján Fabuš : 
- „Erby a štátne znaky“ 
- „J. Verne“ 

- Jozef Mahrík – „Čo dokáţu 
noţnice“ 

- Jaroslav Somr – „Atletiky – kráľovná športu“ 
- Marián Ţák : 

- „Apoštolské cesty Jána Pavla 2.“ 
- „Cita del Vaticano“ 

- Ondrej Sulo : 
- „Za cisára v boji a na popraviskách“ 
- „Flotila ťaţko odencov“ 

- Pavlína Ondrejková – „Flóra – Kvety“ 
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Jozef Korený v ďalšej časti príhovoru zalistoval do najstar-
šej histórie organizovanej filatélie v Trenčíne. Spomenul, ţe 
pri príleţitosti 10. výročia vzniku 1. ČSR bola zorganizovaná 
prvý filatelistická výstava na Slovensku v priestoroch tren-
čianskeho hotela Tatra v dňoch 27. mája aţ 3. júna 1928 za 
účasti 110 exponátov s medzinárodnou účasťou. Bolo na nej 
51 exponátov z Čiech, 33 exponátov zo Slovenska a 26 expo-
nátov zo zahraničia. K výstave bol vydaný trojjazyčný kata-
lóg, medaila a pošta Trenčín pouţívala príleţitostnú pečiatku. 

Aţ po oslobodení mesta 10. 
apríla 1945 sa obnovil klu-
bový filatelistický ţivot, 
keď prvé stretnutia sa usku-
točňovali v hoteli Tatra. Fi-
latelistické krúţky vznikali 
pri rôznych inštitúciách 
v rámci Revolučného odbo-

rového hnutia. K rozvoju filatelie prispela aj predajňa známok 
a filatelistických pomôcok – POFIS v Trenčíne. Rok  1963 
moţno povaţovať za zlomový, keď začali v Trenčíne pôsobiť 
dva filatelistické kluby a praktické pôsobia aţ do dnešných 
dní. Činnosť filatelistických klubov bola naplnená výstavami 
a podujatiami nielen ich vlastnými, ale participovali aj na ve-
rejných a spoločenských podujatiach mesta, čím ich charakter 
mal širší záber vplyvu na obyvateľstvo. Záver výstavy patril 
prehliadke vystavených exponátov. 

vlastné poznámky 
 
V podvečer toho istého dňa priaznivci filatélie sa stretli 

v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea, aby sa zúčastnili 
pri uvedení do ţivota novej poštovej známky zobrazujúcej po-
dobizeň Pána Váhu a Tatier Matúša Čáka v nominálnej hodno-
te 70 centov od debutujúcej autorky Mgr. Art. Edity Baláţo-
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vej, ktorej ako predloha poslúţila podobizeň zhotovená tren-
čianskym farárom Ľudovítom Bonaventúrom Stárkom z roku 
1850, známeho znovu objaviteľa rímskeho nápisu na trenčian-
skej hradnej skale z roku 179.  

Inaugurácia novej poštovej známky 
bola spestrená  prítomnosťou pána Vá-
hu a Tatier Matúša Čáka, alias Milosla-
vom Kriţanom s manţelkou, ktorý si 
vypočul hodnotenie svojho pôsobenia 
v slovenských dejinách z úst historika 
Trenčianskeho múzea PhDr. Vlastimi-
la Hábla. Po jeho vystúpení vedúci 
POFIS-u Mgr. Martin Vančo predsta-
vil novú poštovú známku, ako aj jej au-
torku Mgr. Art Editu Baláţovú, ktorá 
po absolvovaní vysokej školy debuto-
vala v roku 2003 na medzinárodnom sympóziu v Českom 
Krumlove, kde bola vyhlásená za objav roka a v nasledujúcom 
roku 2004 získala na medzinárodnom bienále v Argentíne 
ocenenie „Grand Prix“.  

Slávnostná chvíľa uvedenia do ţivota novej poštovej znám-
ky s portrétom Matúša Čáka vyvrcholila pokropením medovi-
nou a posypom prsťou zeme z Trenčianskeho hradu primáto-

rom Mesta Trenčín 
Ing. Branislavom 
Cellerom, predse-
dami trenčianskych 
filatelistických klu-
bov Dominikom 
Slezákom, Ing. Igo-
rom Gunárom a ve-
dúcim POFIS-u Mgr. 
Martinom Vančom. 
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Záver slávnostnej chvíle inaugurácie novej poštovej znám-
ky patril premiérovému premietnutiu práve dokončenému 
stredometráţneho filmu pod názvom „Bitka pri Rozhanov-
ciach“ v réţii Milana Homolku vytvoreného podľa scenára 
známeho historika PhDr. Pavla Dvořáka. 

vlastné poznámky 
 
Vo verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne dňa                

17. marca 2010 prezentovali knihu pod názvom „Mentálne 
mapy Slovenska“ 
traja autori zo šty-
ridsiatich autorov 
jednotlivých statí 
Grigorij Meseţni-
kov, Viktor Niţ-
ňanský a Miroslav 
Kollár, ktoré boli 
venované ich pohľa-
dom na 17. novem-
ber 1989 a vývoj 
spoločnosti za uplynulých dvadsať rokov od neţnej revolúcie. 
Podľa Meseţnikova, rozhodnutie vydať knihu sa zrodilo asi 
rok a pol pred dvadsiatym výročím Neţnej revolúcie. „My 
sme si uvedomili, ţe toto výročie je príleţitosťou, aby sme po-
skytli komplexnejší pohľad na vývoj spoločnosti za tých dvad-
sať rokov,“ povedal. Inštitút pre verejné otázky vydáva kaţdo-
ročne analytickú súhrnnú správu o Slovensku. Pri príleţitosti 
výročia sa rozhodlo zmapovať vývoj nielen v tých oblastiach, 
ktoré rozoberá ročenka, ale záber rozšíriť tematicky aj autor-
sky. „Boli oslovení experti, ako aj aktívni aktéri novembro-
vých udalostí, ľudia pracujúci  v kultúre, školstve, umení, 
športovcov, cudzincov ţijúcich na Slovensku. Vznikli tak uni-
kátne kapitoly, ktoré zmapovali zmeny v slovenskej spoloč-

zľava – V. Niţňaský, G. Meseţnikov, M. Kollár 
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nosti nielen v tradičných oblastiach, akými sú ekonomika, 
vnútorná a zahraničná politika, sociálna sféra, ale aj iné odvet-
via.“ Ako príklad poslúţila kapitola o vývoji slovenského ja-
zyka. Jej autorka Ingrid Hrubaničová veľmi vtipne a zaujíma-
vo spracovala, ako sa menila slovenčina, pozoruhodné sú zá-
ţitky cudzincov, ľudí pochádzajúcich z iného prostredia, ktorí 
sa presťahovali a začlenili do slovenskej spoločnosti a ich pos-
trehy a názory na zmeny a vývoj našej spoločnosti. Publikácia 
je rozmanitá svojím štýlom a rozsahom, sú tam osobné sve-
dectvá, úvahy reflexie, eseje aj texty, ktoré majú podobu štú-
die. 

Ako však doplnil Meseţnikov, niektorí autori sú v hodnote-
ní kritickí a na čitateľov to môţe pôsobiť aj mierne pesimis-
tickým dojmom, hoci väčšina sa zhodla, ţe príbeh Slovenska 
je príbehom úspešným. Dnes je Slovensko demokratickou kra-
jinou, slobodnou spoločnosťou, sme v Európskej únii, NATO, 
ale zároveň je Slovensko konfrontované s mnohými problé-
mami. Z knihy vyznieva aj to, ţe zmeny, ku ktorým došlo a 
ktoré napriek všetkému povaţujeme za úspešné, vôbec neboli 
samozrejmé a vývoj sa mohol uberať úplne iným smerom. 

www.sme.sk 29.03.2010 
pomocná evidencia 206/1/2010  
 
V Galérii Miloša Alexandra Bazovského sa dňa 19. marca 

2010 uskutočnila vernisáţ výstavy troch mladých výtvarníkov 
Moniky Pavlechovej, Mateja Lacu a Alojza Drahoša.  

Po otvorení riaditeľkou Galérie M. A. Bazovského 
v Trenčíne PhDr. Danicou Loviškovou expozíciu mladých 
výtvarníkov zhodnotila kurátorka PaedDr. Ela Porubänová. 
O výtvarničke Monike Pavlechovej povedala, ţe patrí nepo-
chybne medzi autorov, ktorých veľkou devízou je komplexná 
intermediálna pripravenosť a schopnosť orientovať sa vo via-
cerých médiach súčasne. Popri maľbe, kresbe, grafike, digitál-
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nej a klasickej fotografii sa venuje predovšetkým priestoro-
vým inštaláciám, animáciám, video inštaláciám a tvorbe videa. 
Autorka svojimi dielami prezentuje slovenské výtvarné ume-
nie aj v medzinárodnom kontexte. V Trenčíne sa predstavila 
svojimi inštaláciami a video inštaláciami. Vo svojej tvorbe sa 
usiluje predstaviť nové trendy, odtabuizovať tabuizované, 
vniesť do výtvarného umenia prvky humoru, irónie 
a sarkazmu. Zároveň sa hrá, mixuje formy a experimentuje. 
Matej Laco sa predstavil svojím premysleným a jednoznačne 
koncepčne autorsky definovaným, graficko – maliarskym 
programom s osobitou poetikou. Vo svojich grafikách a maľ-
bách kombinuje, spája a prelína viaceré média. Klasické tlače 
z plochy kombinuje s digitálnou fotografiou, počítačovou gra-

fikou, koláţou, rastrami 
a pečiatkovou technikou. 
V jeho tvorbe majú rov-
nocenné zastúpenie maľ-
ba, grafika, kresba a sú-
časne tri témy, ktorým sa 
súbeţne venuje a to – 
krajina, prostredie a člo-
vek. Prevláda u neho 
tvorivé očarenie prírodou 

a objavuje sa oko nositeľ emócií.  
Tvorbu sochára Alojza Drahoša priblíţila kurátorka PhDr. 

Alena Hejlová. Do povedomia výtvarnej verejnosti sa zapísal 
ako zdatný modelár, patriaci do rodu figuratívne orientova-
ných sochárov, nesúci vo svojom expresívno – dramatickom 
umení echo barokovej hybnosti. Majstrovu pozornosť rozne-
cuje námetovo večný motív sochárskeho umenia, motív zob-
razenia ţeny, ktorá pre neho znamená nevyhnutnú fyzickú by-
tosť, patriacu k samozrejmostiam ţivota napĺňajúcim ľudský 
zmysel. Oslava ţenstva je u neho symbolikou tajomstva ţivo-

vystavujúci Alojz Drahoš 



321 
 

ta, počatia a zániku, zrodenia a skonu, plodenia a úrodnosti. 
Záľubu v sochárskej práci našiel v kameni, predovšetkým čer-
veného mramoru maďarskej proveniencie. Uţ na strednej ško-
le mu učarovalo drevo svojou štruktúrou, mäkkosťou línií 
a tvarov. Najbliţšiu formu uplatnenia našiel v bronzoch, drob-
ných plastikách a reliéfoch a plaketách. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 147/1/2010 
 
Dňa 25. marca 2010 sa zmenila pešia zóna na Hviezdo-

slavovej ulici oproti Posádkovému klubu na prehliadku auten-
tických fotografií pod názvom „Auswitz album“, ktoré pri-
pomínali prvé deportácie ţidovských ţien zo Slovenska marca 
1942. Organizátorom výstavy bolo Mesto Trenčín a Múzeum 
Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V sláv-
nostnom príhovore pripomenul primátor Mesta Trenčín Ing. 

Branislav Celler, ţe 
Mesto Trenčín uţ po 
druhýkrát umoţnilo po 
výstave „Vagón“ priblí-
ţiť nacistické zverstvá 
druhej svetovej vojny. 
Výstava má výchovný 
charakter najmä pre 
mladú generáciu, aby 

spoznala tú dobu, ktorú ţili naši starí rodičia, ale predovšet-
kým, aby vedeli, čo je pre ľudstvo zvrátené, aby vedela odolá-
vať lacnej demagógii. Na jeho príhovor nadviazal riaditeľ Mú-
zea Slovenského národného povstania PhDr. Stanislav Mi-
čev, ktorý konštatoval, ţe je rád, keď je vystavovaná výstava 
práve v dnešný deň, lebo práve dnes 25. marca 1942 odišiel 
prvý transport s tisíckou dievčat vo veku od 18 do 24 rokov zo 
ţelezničnej stanice v Poprade. Z nich preţilo pobyt v kon-
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centračnom tábore Auswitz len dvadsať osôb. Potom nasledo-
vali zo Slovenska ďalšie transporty, ktoré odviezli ďalších 57 
tisíc 752 osôb do koncentrač-
ných táborov v okolí Lublinu. 
Z nich sa zachránilo okolo 800 
osôb. Po okupácii Slovenska 
Nemeckom v roku 1944 trans-
portmi bolo odvezených ďal-
ších dvanásťtisíc osôb. 
V podstate druhá svetová vojna zapríčinila, ţe ţidovská kultú-
ra prestala na Slovensku existovať. Skutočnosť je taká, ţe 
k ţidovskej národnosti sa hlási okolo tritisíc ľudí. A toto je 
mementom príbehu jedného dievčaťa, ktoré koncentračný tá-
bor preţilo. Na záver sa k zhromaţdeniu prihovoril tajomník 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ing. Tomáš 
Švec a úvode konštatoval, ţe organizácia, ktorú zastupuje víta 
kaţdú aktivitu, ktorá pripomína hrôzu fašistického bezprávia. 
Za kaţdého deportovaného občana platila slovenská vláda 500 

ríţskýych mariek fa-
šistickému Nemec-
ku. Takýto neľudský 
postup nemá ospra-
vedlnenie. Členovia 
organizácie sú zne-
pokojený aktivitami 
neonacizmu na Slo-
vensku ako aj v oko-
litých krajinách, ale 

hlavne, aby sa dôsledky  hospodárskej krízy, nezamestnanosť 
a hlad nezamieňali riešili podobnými prostriedkami ako pred 
sedemdesiatymi rokmi. Aj dnes sú podobné myšlienky oţivo-
vané v súvislosti rómskou majoritou, ktorý chcú vyviesť mimo 
miest, alebo niekde inde. Dnešná výstava je mementom, čo sa 

Ing. Branislav Celler 
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stalo, ale to čo sa nemá a nesmie stať. Budeme radi, keď na to-
to výstavné miesto privedú učitelia svoje deti a povedia im, čo 
sa stalo a čo sa nemá stať. 

vlastné poznámky 
 

Noc s Andersenom 2010 je noc, ktorá má zvláštnu 
moc. Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne pri-
pravila (nielen) pre najmenších čitateľov uţ jubi-
lejný 10. ročník dobrodruţného medzinárodného 

podujatia v prostredí kníh. Tento raz predstavovala Noc s An-
dersenom jeden z vrcholov uplynulého Týţdňa slovenských 
kniţníc. „Sprievodné aktivity oslovili v našich pracoviskách 
celkovo 140 detí a dospelých, z toho 51 detí u nás strávilo celú 
noc. K nezabudnuteľným záţitkom patrila návšteva ţiakov z 
Uherského Brodu, večerná prehliadka mestskej veţe v Tren-
číne ako aj beseda so spisovateľkou Ing. Margitou Ivaničko-
vou“, priblíţila vedúca kniţnično-informatických sluţieb Má-
ria Špániková. 

www.vkmr.sk 29.03.2010 
 
V podvečer dňa 26. marca 2010 Mestská galéria v Trenčíne 

poskytla priestor pre vystavujúci Klub výtvarníkov v Skalici, 
aby prezentovali svoju najnovšiu výtvarnú tvorbu z oblasti 
maľby, plastiky, kresby, uţitého umenia, keramiky a umelec-
kej fotografie.  

Činnosť klubu pri-
blíţil vo svojom prího-
vore kurátor výstavy 
a riaditeľ Záhorskej 
galérie v Skalici PhDr. 
Štefan Zajíček. Z jeho 
rozprávania vyplynu-
lo, ţe v roku 2007 klub 
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oslávil svoje jubilejne tridsiate výročie a v nasle-dujúcom 
2008 roku usporiadal klub svoju 16. členskú výstavu. Jeho päť 
členov bolo prijatých do profesionálnych výtvarných zdruţení 
– členmi Zdruţenia výtvarných umelcov západného Slovenska 
sú Pavol Fürstenzeller, Anton Hanzalík, Miroslav Korčák, Jo-
sef Chrena, Vlasta Peltznerová-Rothová – členom Umeleckej 
besedy Slovenska je Hana Veselá.  

Na výstave v Trenčíne 
sa predstavilo devätnásť 
vystavujúcich autorov so 
svojimi šesťdesiatimi prá-
cami. Najviac bola na vý-
stave zastúpená krajino-
maľba a to najmä skalic-
kej (P. Fürstenzeller, J. 
Blahová), záhorskej (P. 

Kovarovič) a krajinou kopaníc (P. Fürstenzeller). Početne bola 
zastúpená rozvrstvená figurálna maľba s dekoratívnosťou 
plošných portrétov 
(V. Peltznerová-
Rothová, E. Nádlero-
vá). V zátišiach do-
minuje motív kvetín 
či uţ plošných, fareb-
ne svetlých  (J. Hotá-
řová), drobnopisných 
kytíc (J. Petrovič), 
prípadne nádob 
a ovocia (V. Jankovičová). Osobitnú kapitolu tvorili abstrakt-
né maliarske skladby tmavších kontrastných farieb (V. Kováč) 
alebo jemných svetlých tónov (V. Jankovičová). Sochárska 
kolekcia sa vyznačovala aktami (A. Hanzalík), ľudovými mo-
tívmi (F. Bolebruch) a abstraktnými námetmi (M. Kinder). 

Vlasta Jankovičová - Iný pohľad na Skalicu 
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V kresbe sa objavujú kontrastné krajinárske kompozície vy-
tvorené tušom (Š. Zajíček). Uţité umenie tradične prezentuje 
keramika s abstraktnými tvarmi nádob (M. Korčák) a fareb-
nosťou reliéfov (H. Veselá) alebo krajinárskymi kresbami do 
glazúry (P. Pollák). S fotografiami sa prezentujú (I. Orgoň) so 
samorastami, (M. Sycha) zobrazenou skalickou architektúrou 
a (P. Čech) ţivou prírodou. 

vlastné poznámky 
 
Priaznivé ohlasy predchádzajúcich dvoch ročníkov sympó-

zia Ora Et Ars – 
Skalka v náväznosti 
s Rokom kresťanskej 
kultúry – 2010 bol 
spustený projekt pod 
názvom Ora Et Ars 
Viator – Skalka putu-
júca. 

Táto výstavná ko-
lekcia je zostavená 

z diel účastníkov dvoch predchádzajúcich ročníkov sympózia. 
Svoje putovanie začne 7. apríla 2010 vernisáţou v Galérii 
Františka Grocha v Uherskom Hradišti. V mesiaci september 
2010 bude výstavná expozícia obohatená o výtvarné diela, 
ktoré umelci vytvoria na treťom ročníku sympózia a budú 
predstavené na výstave v Slovenskom  dome v Békéšskej Ča-
be. V októbri 2010 si výstavu budú môcť pozrieť milovníci 
umenia na zámku Nowy Wiśnic v druţobnom meste Tarnow 
v Poľsku. V mesiaci december 2010 výstava zavíta do Brati-
slavy, kde budú vystavené diela v Dome umenia. 

www.trencin.sk 02.04.2010 
pomocná evidencia 211/1/2010 
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O obnove Trenčianskeho hradu informovala riaditeľka 
Trenčianskeho múzea Katarína Babičová, ţe na jeho obnovu 
na základe schváleného projektu Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja v Európskej únii získali čiastku 2,5 milióna eúr. Je to 
vôbec prvý úspešný projekt. Finančné prostriedky sú určené 
pre objekt kasární, ktorý je uţ dlhšiu dobu v havarijnom stave. 
Nebezpečenstvo predstavuje najmä múr, z ktorého uvoľnené 
kamene hrozia nebezpečím pre frekventovanú tranzitnú ko-
munikáciu vedúcu pod hradným bralom. 

Podľa spracovanej dokumentácie by mali na pôvodných zá-
kladoch pribud-
núť tri podlaţia. 
„Keďţe sa vede-
lo o ţiadosti o 
grant z eurofon-
dov, tak sa vo-
pred v objekte 
kasární vykonal 
archeologický 
geodetický, geo-
logický pries-
kum a aj potrebné predprípravné práce,“ konštatovala Katarína 
Babičová. 

Keďţe objekt je súčasťou hradného komplexu národnej kul-
túrnej pamiatky, vzťahuje sa naň najvyšší stupeň ochrany 
vzhľadom na jeho historickú a architektonickú jedinečnosť. 
Preto pri stavebných prácach bude v maximálnej miere reš-
pektovaná pôvodná dispozícia objektu hradných kasární a pri 
rekonštrukcii budú pouţívané klasické stavebné materiály.  

Rekonštrukciou na pôvodných základoch kasární vyrastú 
ďalšie tri podlaţia, kde pribudnú priestory vhodné na výstavné 
a reprezentatívne podujatia, koncerty, divadelné predstavenia 
a ďalšie aktivity, ktoré súvisia s činnosťou hradu. Rozšíria sa 
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priestory pre umiestnenie stálych expozícií, pretoţe m pribú-
dajú zreštaurované veci, ktoré je škoda zatvárať do depozitu. 
Rekonštrukčné práce sa začnú pravdepodobne na jeseň 2010 
a budú trvať dva roky.  

Treba spomenúť, ţe v kritickom stave je aj Juţné opevne-
nie, ktoré chráni hrad od lesoparku Brezina a Západné opev-
nenie. Ich rekonštrukcia je tieţ finančne náročná, ale zatiaľ pre 
nedostatok finančných prostriedkov nereálna. Na vypracovaný 
projekt boli ţiadané prostriedky z tzv. nórskych fondov, ale sa 
neuspelo. No i tak reálna moţnosť získať prostriedky na re-
konštrukciu objektov Trenčianskeho hradu je z grantov Európ-
skej únie, pretoţe v rozpočte Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na to nie sú. 

www.sme.sk 18.03.2010 
pomocná evidencia 157/1/2010 
 
Na tlačovej konferencii 31. marca 2010 informoval spolu-

organizátor Festivalu Trenčianska hudobná jar Vladimír Ku-
líšek o jeho tohoročnom priebehu. Ako povedal Festival Tren-
čianska hudobná jar bude mať päť koncertov váţnej hudby, 
ktoré sa budú konať kaţdú nedeľu od 11. apríla 2010 v Galérii 
M. A. Bazovského, Trenčianskom múzeu a posledný v Evan-
jelickom kostole. Tento ročník nesie podtitul z čias dávnych a 
nedávnych. V programe vystupujúcich sa budú striedať kla-
sickí autori s tými novšími z 20. storočia. 

Festival Trenčianska hudobná jar sa začal v nedeľu 11. aprí-
la 2010 husľovým koncertom Jely Špitkovej a Silvie Čápovej 
-Viţváry v Galérii Miloša Alexandra Bazovského. V jeho pro-
grame vystúpia aj manţelia Zsapkovci, jedni z najuznáva-
nejších slovenských hudobníkov vo svete. Potom to bude kla-
rinetové kvarteto z Čiech s názvom Five star. Záver festiva-
lu bude patriť Dámskemu komornému orchestru spoločne s 
mládeţníckym zborom Echo v Evanjelickom kostole. 
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Dramaturg festivalu František Pergler sa vyjadril, ţe „fes-
tival v Trenčíne ponúkne poslucháčom autentické hudobné zá-
ţitky z diel nesmrteľných majstrov a súčasne moţnosť skon-
frontovať ich priamo na mieste s hudobnými dielami rozmani-
tých štýlov z nedávnej minulosti.“  

Vladimír Kulíšek na záver tlačovej konferencie zaspomínal, 
ţe jarný festival váţnej hudby v Trenčíne sa koná uţ dlhé ro-
ky, nikto však nevie koľký ročník. Terajší Klub priateľov váţ-
nej hudby festival prebral asi pred desiatimi rokmi, ale pred-
pokladá sa, ţe sa koná minimálne tridsať rokov rokov. Aj 
vďaka aktivite klubu, ako aj vďaka tradícií koncerty sú plné 
vďačných divákov. I dnes sa nostalgiou spomenulo skutoč-
nosť, ţe mesto Trenčín nemá klasickú koncertnú sálu ani kva-
litný klavír. 

www.sme.sk 31.03.2010  
pomocná evidencia 209/1/2010 
 
Svetoznámy švajčiarsky spisovateľ a záhadológ Erich von 

Däniken zavítal 9. apríla 2010 osobne do Trenčína s unikát-
nou prednáškou „Nevyriešené záhady minulosti“. V divadel-
nej sále Posádkového klubu ponúkol počas dvoch hodín dych 
vyráţajúci pohľad na niekoľko paranormálnych javov, ktoré 
ľudstvo sprevádzajú ţivotom v stáročiach. Kriticky neobišiel 
ani „tajomnú“ problematiku egyptských pyramíd v Gíze či ne-
skutočne silnú „karmu“ obrazcov peruánskej náhornej plošiny 
Nazca. S patričnou dávkou fantázie neváhal rúcať zauţívané 
konvencie. Vytváral nové súvislosti. Däniken pritom vhodne 
vyuţil veľkoplošnú projekciu s videosekvenciami, fotografia-
mi a počítačovými animáciami. Publikum stálo na jeho strane. 
Záverečná autogramiáda nemala konca - kraja.   

www.vkmr.sk 09.04.2010 
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Beseda s historikom Róbertom Letzom, v rámci 
cyklu „Poznávame Trenčanov“ sa uskutočnila            
15. apríla 2010 vo Verejnej kniţnici Micghala re-
šetku v Trenčíne. Hlavnou témou besedy bola pub-

likácia Odkaz ţivým s podtitulom „Prípad Albert Púčik a 
spol.“, ktorá mapuje tragický osud trenčianskych gymnazistov 
- Alberta Púčika, Antona Tunegu a Eduarda Tesára, ktorých 
popravili z politických dôvodov v roku 1951. 

vlastné poznámky 
 
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne získala prvé 

miesto v celoslovenskej súťaţi o najlepší web. Ocenenie v ka-
tegórii verejných a školských kniţníc jej udelila odborná poro-
ta v súťaţi organizovanej Spolkom slovenských knihovníkov. 
Porota sa pri hodnotení webových stránok kniţníc zameriavala 
na obsah, aktuálnosť a príťaţlivosť stránky, ďalej na prehľad-
nosť, originálnosť a interaktivitu. Po trenčianskej krajskej 
kniţnici získali od poroty najviac hlasov Kniţnica Józsefa 
Szinnyeiho v Komárne a Zemplínska kniţnica Trebišov. Poro-
ta udeľovala ceny aj webovým stránkam odborných kniţníc. V 
nej uspeli Slovenská kniţnica pre nevidiacich Mateja Hreben-
du v Levoči, Univerzitná kniţnica v Bratislave a Kniţnica Vy-
sokej školy manaţmentu City University of Seattle. 

V oboch kategóriách porota hodnotila 24 kniţníc. Najhoršie 
dopadli Školská kniţnica pri Gymnáziu Hlinská v Ţiline a 
Univerzitná kniţnica Trenčianskej Univerzity Alexandra Dub-
čeka v Trenčíne. 

Hlavným cieľom súťaţe, ktorú od roku 2005 vyhlasuje Spo-
lok slovenských knihovníkov, je skvalitnenie a rozvoj webo-
vých sídiel slovenských kniţníc, ocenenie výnimočných pro-
jektov a ohodnotenie iniciatívy kniţnice vyuţívať informačno-
komunikačné technológie v záujme zvyšovania kvality a prí-
stupnosti sluţieb. 
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www.sme.sk 21. 04.2010  
 
V rámci cyklu Poznávame Trenčanov sa 27. apríla 2010 

stretli občania mesta Trenčín vo Verejnej kniţnici Michala 
Rešetku so známou postavou ţurnalistiky v našom regióne, 
ktorá excelovala v Trenčianskych novinách Štefanom Šic-
kom. Práca v novinách sa stala jeho ţivotom a jej výsledkom 
bolo mnoţstvo článkov, ktoré navţdy ostanú archívom udalos-
tí v Trenčianskom kraji. 

Kálnický rodák 
Štefan Šicko bol v 
rokoch 1960 aţ 1991 
neoddeliteľnou sú-
časťou Trenčian-
skych novín. Dôka-
zom sú nespočítateľ-
né mnoţstvá článkov 
v dnes uţ zaţltnutých 
číslach novín voňa-

júcich históriou. Štefan Šicko sa etabloval aj na literárnom po-
li, keď básne publikoval v Smene, Mladej tvorbe a rôznych 
almanachoch. Jeho poézia bola vydaná v kniţke „Rozhovory 
s časom“. Z ďalšej jeho literárnej tvorby je treba spomenúť 
monografiu svojej rodnej obce „Kálnica“ a vytvorením publi-
kácie „Sto rokov ochotníckeho divadla“.  

V 50. rokoch minulého storočia začínal poéziou a prvé no-
vinárske krôčiky urobil v podnikovom časopise „Jemnome-
chanik“ (1954-55) v Starej Turej. Ako devätnásť ročný sa stal 
najmladším vedúcim redaktorom a získané skúsenosti mu po 
vojenskej základnej sluţbe otvorili v roku 1958 cestu do 
Okresných roľníckych novín Povaţan v Novom Meste nad 
Váhom. Tie sa v roku 1960 zlúčili s Trenčianskymi novinami, 
v ktorých vydrţal aţ do roku 1991. 
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Štefan Šicko zaţil v redakcii Trenčianskych novín prevrato-
vé roky 1968 a 1989. Celé obdobie charakterizuje, ţe „v roku 
1968 bola zrušená cenzúra a celý ročník sa niesol v inom du-
chu, v ktorom sa otvárali tabuizované témy o prehmatoch so-
cializácie i osobnostiach, o ktorých sa nesmelo ani hovoriť.“ 
V auguste 1968 redakcia jednoznačne odsúdila okupáciu Čes-
koslovenska. Normalizačné časy zasiahli aj do jeho ţivota a 
mnoho členov redakcie pocítilo na vlastnej koţi poráţku Praţ-
skej jari. Časy neslobody v zloţitom období boli jediným 
momentom, kedy sa chcel Šicko so ţurnalistikou rozlúčiť. Po 
rokoch sa mu podarilo v roku 1989 medzi prvými priamo 
z tribúny verejne podporiť revolučný proces. Z úst organizáto-
rov mítingu vtedy zaznelo : „Aj Trenčianske noviny idú s na-
mi!“. 

www.sme.sk 09.05.2010 
pomocná evidencia 291/1/2010 

 
Organizačný výbor festivalu Pohoda pod vedením Michala 

Kaščáka uskutočnila v Trenčíne dňa 28. apríla 2010 tlačovú 
konferenciu, na ktorej informovali o jeho tohoročnom priebe-
hu. Z informácie vyplynulo, ţe najväčší dôraz sa tento rok bu-
de klásť na bezpečnosť, aby sa neopakovala tragédia po páde 
festivalového stanu v minulom roku. Bude preto zabezpe-
čený: 
- väčší počet zdravotníckych vozidiel,  
- špeciálne stredisko, 
- osobná prítomnosť meteorológov, 
- pre potreby zdravotníkov pouţívanie vysielačiek, 
- vypracovanie evakuačného plánu, 
- obmedzený počet návštevníkov do limitu 30.000 osôb, 
- konanie festivalu a uskutoční v druhý júlový víkend, 

Úlohou takzvaného Risk centra bude zabezpečovať v prí-
pade potreby spojenie všetkých organizačných jednotiek. V 
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krízovom reţime sa toto centrum stane komunikačným cen-
trom festivalu.  

Na festivale, ktorý sa začne 8. júla 2010, bude deväť scén. 
„Opäť to bude kombinácia veľkých scén ako sú open-air pódiá 
so zastrešenými priestormi aţ po malé priestory intímnych 
arén.“ Medzi ťahúňov tohtoročného festivalu bude patriť brit-
ská kapela The xx, punkrocková legenda The Stranglers, krá-
ľovná štýlu funky Sharon Jones. Retro disco osemdesiatych 
rokov prinesie zasa americké kvarteto Scissor Sisters. Zo slo-
venských interpretov sa predstaví Jana Kirschner, skupina 
Collegium Musicum či kapela Para. Mali by vystúpiť Balet 
Slovenského národného divadla, Štátna filharmónia Košice, 
ktorá pod vedením dirigenta Petra Breinera odohrá hymny 
pribliţne 25 krajín, z ktorých pochádzajú účastníci festivalu. 

Michal Kaščák sa vo svojom vystúpením dotkol aj minulo-
ročného 13. ročníka festivalu, ktoré poznačila tragédia, keď 
pod jeho konštrukciou zomrel mladý muţ, v nemocnici neskôr 
zraneniam podľahlo i mladé dievča a boli zranených desiatky 
ľudí. Kaščák odmietol zodpovednosť za vlaňajšiu tragédiu zo 
strany organizátorov. Odborné analýzy podľa neho preukázali 
pochybenie dodávateľa stanu. Polícia vyšetrovanie ešte neu-
končila. Veľkokapacitný stan aj napriek vlaňajšej nehode ne-
bude chýbať na Pohode ani tento rok. O jeho bezpečnosť sa 
bude podľa Kaščáka starať renomovaný dodávateľ z Veľkej 
Británie. 

www.sme.sk 28.04.2010 
pomocná evidencia 260/1/2010 
 
Trenčiansky hrad uţ po štrnásty raz v Delovej bašte dňa                

1. mája 2010 privítal svojich návštevníkov na prehliadke sú-
ťaţnej výstavy neprofesionálnej  výtvarnej tvorby pod názvom 
„Výtvarný  salón“. 
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Po privítaní 
účastníkov a súťa-
ţiacich moderátor-
kou vernisáţe vý-
stavy Mgr. Jankou 
Masárovou a riadi-
teľom Trenčianske-
ho osvetového stre-
diska Mgr. Vladi-
mírom Zvaleným 
vystavené diela zhodnotila členka odbornej poroty výtvarníčka 
a teo-retička umenia Mgr. art. Miriam Kasperčiková. Na 
začiatku príhovoru si nahlas poloţila otázku, čo je neprofesio-
nálna výtvarná tvorba a zároveň na ňu aj odpovedala, ţe je to 
proces bez osnov, návodov a mantinelov. Je to proces, ktorý 
nepozná záruku hodnotového výsledku. Aj napriek tomuto 
úskaliu sa kaţdým rokom nájde mnoho oduševnených nadšen-
cov, ktorí dobrovoľne znášajú príkoria výtvarnej tvorby. Zá-
hadou zostáva skutočnosť, ţe im dokonca prináša radosť, keď 

prejdú nepochopením, ná-
sledným obohatený záţit-
kom katarzie a zrazu príde 
nečakaný moment úspe-
chu. 

Autori tohoročnej vý-
tvarnej slávnosti našli od-
vahu a ponorili sa do hĺb-
ky seba. Zhmotnili svoje 

myšlienky, pocity a nálady a zakomponovali ich do svojich 
obrazov, grafík a plastík. Čítajme preto pozorne a dozvieme 
oveľa viac ako sme tušili. Výsledkom tvorivého snaţenia Ka-
taríny Zboray, Marianny Vavríkovej a Jána Nedorosta sú 
silno provokujúce výpovede, ktoré drásajú našu citlivosť. Ab-

Izabela Bulková pri preberaní ocenenia 
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solútnym umením, ktoré nezastiera realitu a odzrkadľujú sku-
točnosť. Tá je však škaredo krásna a nám sa jej práva tvár ne-
páči. Preto sme sa naučili pravdu skrášľovať a naozajstné 
emócie potláčať. Nevyčerpateľnou studnicou, ktorá inšpiruje 
výtvarníkov Tibora Hladkého, Andreu Uváčiková a Branis-
lava Švedu je sen. Ponúka neobyčajné výtvarné riešenia, ne-
tradičné kompozície, v ktorých chýba racio. Pojmy sú poskla-
dané náhodne v bláznivých náväznostiach. Fascinácia farbou, 
radosť z maľby a úprimnosť prejavu sú charakteristickými čr-
tami diel Martiny Mikušovej a Róberta Čudaia. Mladosť, 
pochabosť, nespútanosť a túţba robiť všetko inak, poskytuje 
autorom zdroj originality. Výtvarníci Izabela Bulková, To-
máš Zámečník, Ţaneta Bucková a Nadeţda Jakúbková čer-
pajú z tradície svetového a slovenského umenia. Idú cestou, 
ktorú im predpripravili takí majstri umenia, ako napríklad 
Vladimír Kompánek, 
Toulouse-Lautrec, Al-
fons Mucha a Jozef Ha-
nula. Nezabúdajú však 
na to, ţe tieto výdobytky 
predchodcov treba posu-
núť do originálneho, au-
tentického prejavu. Kaţ-
doročne sa vynára veľká 
skupina výtvarníkov – krajinárov, ktorí sú uchvátení krásou 
prírody. Cenia si jej mnohorakosť a neopakovateľnosť. Umel-
ci Ján Kička, Mária Geršiová, Gertrúda Jakušová, Janka 
Hlaváčová a Jana Hlaváčová našli svojský spôsob, ako svoje 
pocity z prírody ukázať.  

V závere vyslovila zaţelala všetkým výtvarníkom nespúta-
nú vôľu tvoriť a neustále objavovať to, čo ešte nikto neobjavil.  

Katarína Zboray pri preberaní ocenenia 

Katarína Zboray 
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Do súťaţe sa prihlásilo 68 autorov s 204 prácami. Odborná 
porota odporučila vystaviť 171 prác od 68 autorov. Výsledky 
súťaţe: 
kategória A) – autori vo veku od 15 do 25 rokov bez výtvar-
ného vzdelania 
- hlavná kategória:  Martina Mikušová z Prievidze 
- čestné uznanie:  Branislav Šveda z Prievidze 
kategória B) – autori  vo veku od 15 do 25 rokov s výtvarným 
vzdelaním 
- hlavná cena:  Andrea Uváčiková z Dubnice nad Váhom 
- čestné uznanie:  Veronika Miková z Ilavy 

       Tomáš Zámečník z Trenčína 
kategória A1)– autori  vo veku nad 25 rokov bez výtvarného 
vzdelania 
- hlavná cena:   Tibor Hladký z Dubnice nad Váhom 

    Hilda Lojdlová z Trenčína 
    Peter Štern z Trenčína 

- čestné uznanie:  Mária Geršiová zo Ţabokriek nad Nitrou 
        Jana Hlaváčová z Partizánskeho 
        Jana Horňáková z Trenčína 
        Gertrúda Jakušová z Trenčína 
 Nadeţda Jakúbková z Dubnice nad Vá-

hom 
 Ján Kička z Trenčína 
 Marianna Vavríková z Kanianky 
 Katarína Zboray z Trenčína 

kategória B1) - autori  vo veku nad 25 rokov s výtvarným 
vzdelaním 
- hlavná cena:   Izabela Bulková z Trenčína 

     Róbert Čudai z Trenčína 
- čestné uznania:  Ţaneta Bucková z Handlovej 

       Zuzana Janíčková z Trenčína 
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kategória C) – insita  
-   hlavná cena:  Ján Nedorost z Trenčína 
laureát súťaţe – Ján Šoltó  Prievidze 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 271/1/2010 
 
Svoju najnovšiu knihu pod názvom „Zastavte Dubčeka“ 

s podtitulom Príbeh človeka, ktorý prekáţal mocným predsta-
vil vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku občanom a čitateľom 
jej autor Jozef Banáš dňa 4. mája 2010.  

Pri prezentácii autor povedal, ţe 
kľúčové udalosti z roku 1968 po ich 
odtajnení spracoval v predchádzajú-
cej knihe pod názvom „Zóna nadše-
nia“. Hlavným rozhodujúcim motí-
vom pre napísanie knihy o Dubče-
kovi sa stalo stretnutie so starým 
pastierom kôz počas jeho dovolenky 
na malom gréckom ostrove, keď pri 
rozhovore mu odpovedal na otázku 
odkiaľ pochádza, ţe z Československa, tak tento starý pán mu 
odpovedal, ţe jediné slovo Dubček. A druhým momentom bo-
lo, ţe dorastajúca mládeţ nepoznala nič o Dubčekovi.  

Aby mohol vykresliť  plnohodnotný portrét Alexandra 
Dubčeka musel autor 
preštudovať mnoţstvo 
novinových článkov, 
publikácií a archívnych 
dokumentov a vypočuť 
si spomienky jeho naj-
bliţších priateľov a ro-
dinných príslušníkov. 
„Dubček bol skutočne 

Jozef Banáš 
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taký, ako ho opisujem, t.j. veselý, priateľský a nehanbil sa do-
konca ani za slzy. Pre mňa znamenal nádej,“ povedal autor. 
Pri kontakte s návštevníkmi sa autor nevyhol ani tak háklivej 
otázke, ako bola jeho smrť. Všetky domnienky podrobil kri-
tickej analýze a obnaţil aj ich malú pravdepodobnosť. 
K nezodpovedaným otázkam pridal aj vlastnú verziu, ktorá 
vychádza zo skutočnosti, ţe skúsený šofér, ktorý mal viesť A. 
Dubčeka na zasadnutie federálneho zhromaţdenia sa pohol 
z garáţe o 6,00 hod. ráno a prišiel k Dubčekovi o 8,00 hod. vraj 
značne rozrušený a malátny. Ten postreh tlmočil Alexander 
Dubček po havárii svojmu synovi v nemocnici a ten potom 
Jozefovi Banášovi. „Sám si myslím, ţe Dubčekove pôsobenie 
v politike by zabránilo mnohým prešľapom, ktoré sa vyskytli 
po roku 1989,“ spomenul Jozef Banáš.  

Na záver svojho vystúpenia Jozef Banáš zoznámil s naj-
bliţšou publikačnou činnosťou. Prezradil, ţe dokončuje druhý 
diel knihy „Idioti v politike“ a román „Kód 9“. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 300/1/2010 
 
Dňa 5. mája 2010 uskutočnila Verejná kniţnica Michala 

Rešetku seminár pri prí-
leţitosti 130. výročia 
narodenia velikána slo-
venského národa Mila-
na Rastislava Štefánika. 
Do posledného miesta 
naplnená spoločenská 
miestnosť v pobočke 
verejnej kniţnice na 
Hasičskej ulici potvrdila záujem občanov mesta a to nielen 
staršej, ale i mladšej generácie dozvedieť sa niečo nového 
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o ţivote človeka, ktorý preslávil svoju vlasť široko ďaleko vo 
svete. 

Po privítaní primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cel-
lera a ostatných účastníkov seminára riaditeľom Trenčianske-
ho osvetového strediska Mgr. Vladimírom Zvaleným pred-
nášateľ Mgr. Peter Macho z Historického ústavu Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave predniesol svoju prednáške na té-
mu „Generál dr. Milan Rastislav Štefánik, mýtus a ţivot“. Ten 
ozrejmil svoje vystúpenie, ţe sa bude dotýkať ako sa vyvíjal 

Štefánikov posmrtný 
kult. M. R. Štefánika, 
prečo sa stal národný 
hrdina, ako sa s jeho 
menom politicky a ide-
ologicky manipulovalo. 
Prednášateľ poloţil pr-
vú otázku, prečo sa stal 
vlastne M. R. Štefánik 

národným hrdinom? Odpoveď v podstate veľmi jednoduchá, 
pretoţe slovenská spoločnosť po celé 19. storočie trpela poci-
tom nedostatku heroizmu. Nemala bojovníkov, ktorí by boli 
úspešní. Napríklad J. M. Hurban viedol ozbrojené povstanie, 
ale nedoviedol ho do úspešného konca. Naopak M. R. Štefánik 
svoj otvorený boj svoj národa úspešne dokončil vyústením do 
vzniku prvej republiky. Hneď po svojej smrti sa stal miláči-
kom obyvateľstva a vtedajšia tlač ho prezentovala, ako naj-
väčšieho syna slovenského národa. Jeho smrť sa stala ţivnou 
pôdou pre rôzne dohady, fámy a legendy. Zaujímavá bola aj 
diskusia na prednášanú tému, v ktorej jeden z účastníkov sa vo 
svojom vystúpení priblíţil rozprávanie svojho otca, ktorý bol 
v skupine vojakov, ktorá mala strieľať na lietadlo Capronni, 
v ktorom mal údajne letieť vodca maďarskej revolúcie Bela 
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Kún. Na takéto lietadlo aj strieľali, ale aţ po jeho zostrelení 
zistili, ţe zostrelili M. R. Štefánika.  

Prednášateľ Ivo Veliký z Trenčína priblíţil obsah svojej 
vydanej knihy o M. R. Štefá-
nikovi, v ktorej ozrejmil exis-
tenciu a činnosť Štefánikovej 
spoločnosti so sídlom v Tren-
číne. Podľa jej stanov cieľom 
činnosti spoločnosti bolo pesto-
vanie ídey československej jed-
noty Čechov a Slovákov  v du-
chu odkazu Štefánikovej myšlienky „poznajme sa a milujme 
sa“. Spoločnosť zdruţovala Čechov a Slovákov Českosloven-
skej republiky, ktorí boli organizovaní v 24 mestách Sloven-
ska a Moravy. Spoločnosť bola v tridsiatich rokoch veľmi ak-
tívnou, ktorá ovplyvňovala politický, spoločenský a kultúrny 
ţivot na Slovensku. Túto skutočnosť dokumentujú aktivity, 

ako napríklad vydanie 50 halierovej 
známky s portrétom Štefánika, zalo-
ţenie Štefánikovej kniţnice, pome-
novanie ţelezničnej trate na trase 
Púchov – Horný Lideč po M. R. Šte-
fánikovi, vianočné nádielky pre chu-
dobné deti a podobne.  

Po prednáškach sa účastníci semi-
nára presunuli do blízkeho parku 
k pietnemu aktu pri pamätníku M. R. 
Štefánika. K prítomným sa prihovo-
rili poslanec Národnej rady Sloven-
skej republiky Ing. Milan Hort 
a primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-

nislav Celler, ktorí zvýraznili aktuálne posolstvo hrdinského 
ţivota dr. Milana Rastislava Štefánika nielen jeho súčasníkom, 
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ale aj súčasnej a nastupujúcej generácii na ceste nášho du-
chovného, kultúrneho a politického rozvoja. Nezvyčajný záver 
predniesol primátor Ing. Branislav Celler, ktorý prisľúbil 
do roku 2013 postaviť repliku pôvodného pamätníka dr. M. R. 
Štefánika z roku 1936, ktorý komunistický reţim v roku 1953 
zbúral. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia /1/2010 
 
Dňa 6. mája 2010 na podujatí Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku v Trenčíne „Láska v poézii členov Literárneho klubu 
Omega“ v Trenčíne sa predstavila poetka a výtvarníčka Mgr. 
Izabela Bulková, ktorá v tomto roku slávi svojich šesťdesiat 
rokov ţivota. Sama o svojej literárnej tvorbe hovorí, ţe ju 
k písaniu inšpiroval kamarát astrológ. Uţ vo februári 2004 vy-
dala svoju prvú zbierku básní pod názvom „Za svetlom“ 
s vlastnými ilustráciami a rok neskôr knihu „Svetlá a posolstvá 
anjelov“, tieţ s vlastnými ilustráciami. V súčasnosti pripravuje 
tretiu knihu, v ktorej budú okrem básní aj príhody zo z jej ţi-
vota. Úryvky z pripravovanej  knihy predstavila autorka i na 
tomto stretnutí literárneho klubu. K svojmu ţivotnému jubileu 
pripravuje okrem vydania spomínanej knihy pod názvom 
„Veľmi veselé príhody“ aj výstavu svojich výtvarných prác 
v trenčianskej synagóge.  

Trenčianske noviny 10.05.2010 
pomocná evidencia 295/1/2010 
 

V piatok poobede dňa 7. mája 2010 verni-
sáţou autorskej amatérskej tvorby pod ná-
zvom „Kresby 1960 – 2010“ od MUDr. Jú-
liusa Činčára bola otvorená tohoročná vý-
stavnícka činnosť v Katovom dome 
v Trenčíne. Po privítaní značného počtu pria-
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teľov výtvarného umenia a hostí riaditeľkou Trenčianskeho 
múzea Katarínou Babičovou sa k prítomným prihovoril Ku-
rátor výstavy PhDr. Marián Kvasnička. „Moje prvé stretnu-
tia s tvorbou Juliusa Činčára spadajú do čias stredoškolského 
štúdia, kedy jeho veľkým priaznivcami a nadšencami boli via-
cerí lekári trenčianskej nemocnice, v ktorej pôsobil ako jej 
riaditeľ. Kaţdopádne však ako neštandartná osobnosť so 
zvláštnou mierou kreavity, nekľudu, sarkastického intelektu, 
vnímavého umeleckého citu a grotesk-ného videnia ľudského 
rodu. Julo Činčár nebol nikdy maliarom tézovitým, plagáto-
vým a propagandistickým. Výtvarná brisknosť a zvláštna ty-
pológia postáv dávali tušiť, ţe v hre sú výrazné prúdy kreavi-
ty, linearity a kolo-
ritu, ktoré sa napája-
jú z európskeho ex-
presionizmu, 
z tradície neoprimi-
tívnej dikcie kresby, 
z art brut, moţno aj 
z expresie kresby 
a podnetov z moder-
ného umenia ako Pi-
cassa, Kleea, Miroa, Muncha, Gogha, Kokoschku, dadaistov 
alebo autorov londýnskej školy. Činčárová tvorba v podobe 
kaligrafií, denníkov, cvičení jeho pamäťovej vizuality boli vý-
sledkom jeho pnutia a depresií z jeho fádneho, depresívneho 
a neplodného byrokratického ţivota. Čosi som objavil 
u známeho českého maliara Jozefa Jíru. V závere svojho prí-
hovoru Kvasnička zaspomínal na úsmevnú príhodu, keď sa 
neohlásene objavil v jeho kancelárii a po jeho vstupe pohotovo 
zakrýval úradnými spismi svoje výtvarné výtvory. Dnes pre-
zentované kresby Jula Činčára sú novou správou o posledných 
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piatich desaťročiach umelcovej tvorby v intím-nom priestore 
kresby a maliarskych fúzií.  

Sám autor o výstave povedal, ţe na tohoročnej výstave pre-
zentuje svoje kresby, ktoré na verejnosti nikdy neukázal. Svoj 
voľný čas venuje kresleniu momentálnych nápadov a pocitov 
bez akéhokoľvek plánu a systému. Kreslenie je pre neho sú-

časť kaţdodenného ţi-
vota, ako pre muzikanta 
hudba, ktoré oslobodzu-
je od všedného dňa, od 
starostí a depresií, po-
mocou kresieb ventiluje 
svoje pocity a radosti. 
Je to šťastie a dar, ktorý 
môţe človek robiť aj vo 
vyššom veku. Ja bez 

neho nemôţem ţiť a kým budem na svete budem maľovať“ 
Autorovi blahoţelal jeho bývalý kolega, dnes predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol, Sedláček, 
MPH a ďalší zúčastnení hostia na vernisáţi. 

Trenčianske noviny 17.05.2010 
pomocná evidencia 323/1/2010 
 

Galéria Miloša Ale-
xandra Bazovského v 
Trenčíne pripravila 
novú výstavu, na kto-
rej sa od 7. mája 2010 
prezentovali absolven-
ti ateliéru maľby prof. 
Jána Bergera. Na spo-
ločnej výstave, ktorú 
kurátorsky pripravo-

Zuzana Nečelová - Dáţď 
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vala Xénia Lettrichová predstavilo svoju tvorbu dovedna 41 
autorov. Príbeh týchto absolventov je spojený s revolúciou 
a situáciou nasledujúcich dvadsiatich rokov. Chlieb náš kaţ-
dodenný Výstava „Ateliér maľby“ predstavila súhrnne absol-
ventov rovnomenného ateliéru Vysokej školy výtvarných 
umení na Kocelovej ul. 23 v Bratislave pod vedením profesora 
Jána Bergera z obdobie rokov 1987–2008. Generáciu mladých 
maliarov, ktorí majú spoločný základ, názorové východiská a 
z tohto uhla predstavuje dimenziu danú ich následným vývo-
jom a súčasnou tvorbou. Bergerova metodika sa neviazala na 
módne trendy, ale cieľavedome kládla dôraz na techniku maľ-
by a rozvíjanie individuálneho tvorivého potenciálu. Na budo-
vanie výţivného základu nevyhnutného pre rozvoj autentic-
kých prejavov a výtvarných programov. Spravidla náročných. 
Moţno nie omračujúcich, ale vo svojej pôvodnosti veľmi cen-
ných, oveľa cennejších, ako regionálne deriváty aktuálnych 
zahraničných tendencií. Letrichová vyzdvihla Bergerovú ná-
ročnosť voči študentom. 
Ateliér pod jeho vedením 
dal názorovo bohatú 
a mnohotvárnu, plnohod-
notnú generáciu priprave-
ných maliarov. Výstava 
„Ateliér maľby“ a tvorba 
41 absolventov pripome-
nula v poslednom čase 
opomínané kvality komornej maľby formálnom i v obsaho-
vom zmysle slova, v autorskej osobitosti a kultúre ma-
liarskeho poňatia. 

Inštalovanie výstavy v priestoroch Galérie M. A. Bazovské-
ho osobitne zapôsobila na majstra Bergera, keď povedal, ţe 
má veľké priestorové pôvaby, ktoré maľba potrebuje. Mesto 
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má veľmi zvláštnu atmosféru a to vplýva aj na vnútorné pro-
stredie galérie.  

Trenčianske noviny 17.05.2010 
pomocná evidencia 321/1/2010 
 
Polooblačné počasie a z času na čas aj slnečné paprsky pri-

vítali na Hviezdoslavovej ulici 
v Trenčíne účastníkov tradič-
ného pochodu „Míľa pre ma-
mu“ dňa  9. mája 2010. Tak-
mer dve hodiny trvala registrá-
cia jej účastníkov. Štart sa 
uskutočnil pred Materským 
centrom Srdiečko o 16,00 hod. 
a po absolvovaní celej trasy lemovanej ôsmymi kontrolnými 
stanovišťami sa skončil pred Mestským úradom v Trenčíne. 
Po absolvovaní pochodu sa mohli jej účastníci, samozrejme tí 
najmladší,  pobaviť skákaním na nafukovacom hrade, pozrieť 
sa na činnosť vozidla na odvoz domáceho odpadu, povoziť sa 
na koníkovi,  zoznámiť sa s poskytovaním prvej pomoci, alebo 

pozrieť si kul-
túrny program 
na pódiu amfi-
teátra.  

Cieľom po-
dujatia bolo 
pritiahnuť po-
zornosť verej-
nosti k hodno-
tám materstva 

a rodičovstva, 
posilniť spoločenské ocenenie matiek a ukázať bariéry, ktoré 
musia rodičia s malými deťmi prekonávať. 
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Na záver treba spomenúť niekoľko štatistických údajov. 
V prvom ročníku „Míľa pre mamu“ sa zapojilo 380 osôb, 
v druhom ročníku takmer 500 osôb, v treťom ročníku 719 
osôb a v tohoročnom štvrtom ročníku sa zúčastnilo 1.094 
osôb. 

vlastné poznámky 
 

Na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne sa 
v pondelok 10. mája 
2010 uskutočnili os-
lavy Dňa matiek. 
V programe vystúpi-
la aj Cimbalová 
hudba Zobor so 
svojimi hosťami 
Evou Pavlíkovou – 

herečkou, muzikálovou speváčkou a šéfkou umeleckého súbo-
ru Divadla Andreja Bagara v Nitre, Máriou Eliášovou - oper-
nou speváčkou a dlhoročnou sólistkou Novej scény v Bra-
tislave a operným spevákom Jánom Babjakom - sólistom 
Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Koncert 
mal vynikajúcu interpretačnú úroveň, na ktorej sa podieľali 
spolu s hosťami aj členovia Cimbálovej muziky Zobor so svo-
jím primášom Viliamom Hubínskym. Na záver hosťom kon-
certu poďakoval primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Cel-
ler. 

V ten istý deň sa v kostole Notre Dame uskutočnila sv. om-
ša, ktorá bola obetovaná za matky našej Trenčianskej farnosti. 
Po svätej omši bola v priestoroch cirkevnej školy kultúrny 
program detí. 

vlastné poznámky 
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V dňoch 11. - 12. mája 2010 sa v rámci Ekotopfilm - Tour 
Slovensko uskutočnila v kinosálach CineMax v Trenčíne pre-
hliadka 37. Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udrţa-
teľnom rozvoji. Tra-
dičnou súčasťou pre-
hliadky bolo poduja-
tie nazvané „Junior 
Festival – Ekotop-
film“ určené deťom a 
mládeţi, Jeho cieľom 
bolo poskytnúť mla-
dej generácii najaktu-
álnejšie informácie o 
globálnom vývoji vo 
všetkých odvetviach aktivít človeka, s akcentom na trvalo udr-
ţateľný rozvoj.  

www.sme.sk 10.05.2010 
pomocná evidencia 313/1/2010 
 
Dňa 12. mája 2010 si občania mesta Trenčín ako i jeho ná-

hodní návštevníci navštívili Trenčiansky hrad, Katov dom, či 
výstavné priestory Galérie M. A. Bazovského v rámci poduja-
tia Noc múzeí a galérií. 

Pri tejto príleţitosti najviac ľudí lákal Trenčiansky hrad, na 
ktorom tento rok okrem 
tradičných prehliadok 
a dobového rímskeho tábo-
ra poriadal aj turnaj amatér-
skych lukostrelcov. Luko-
strelecký turnaj bol zorga-
nizovaný prvý raz vlani. 
Ako povedal Ladislav Se-
kerka, šéf skupiny histo-
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rického šermu Wagus, minulý rok išlo o tzv. nultý ročník, 
v ktorom sa stretli dve druţstvá lukostrelcov. Tento rok pokra-
čovali oficiálne prvým ročníkom. To uţ súťaţili jednotlivci 
medzi sebou. Do turnaja sa zapojilo osemnásť lukostrelcov, 
strieľali na rôzne vzdialenosti a s rôznymi typmi lukov. Pod-
mienkou však bolo, aby boli luky drevené, teda z materiálu z 
akého boli vyrobené v minulosti. Turnaj lukostrelcov - amaté-
rov pripravili najmä pre pobavenie divákov, ale aj samotných 
strelcov. Ich výkony hodnotila porota, ktorá na záver vyhod-
notila tých najlepších. 
Súťaţilo sa však nielen 
o čestný šíp pre najlep-
šieho strelca, ale aj 
o najväčšieho pňa. Toto 
ohodnotenie dostal stre-
lec, ktorý trafil najviac 
mimo terča. Po skončení 
turnaja si mohol kaţdý 
vyskúšať streľbu z luku 
či historických zbraní priamo v strelnici hradného dobového 
tábora. Ani tento rok nechýbala tradičná historická kuchyňa, 
hrnčiarsky kruh či razenie mincí. 

Návštevníci neobišli ani Katov 
dom. Neodradili ich ani priestory piv-
nice, kde podľa povesti straší. V sta-
rom meštianskom dome zo 16. storo-
čia pripravili stálu expozíciu „Právo a 
spravodlivosť v starom Trenčíne“, kde 
najviac zaujali meče trenčianskeho ka-
ta, legendárna klada, dereš, okovy, 
trojramenný šľahák či repliku škripca. 

Galéria Miloša Alexandra Bazov-
ského vítala celý deň milovníkov 



348 
 

umenia. Odborné poradenstvo pre dospelých a bábkové pred-
stavenie pre deti vyplnili dopoludnie. Popoludnie sa v galérii 
zmenilo na vlastnú tvorbu. Nielen vo vnútri budovy, ale aj na 
ulici malí aj veľkí vytvárali vlastné umelecké diela. Maľovalo 
sa na veľkoplošné panely, v átriu galérie vytvorili originálnu 
sochu z odpadového materiálu. Vo výstavných priestoroch v 
suteréne galérie pripravili interaktívnu výstavu pre deti – „Hry 
s umením a umenie hrou“, kde si deti vyskúšali, ako sa maľuje 
obraz či modeluje socha. 

www.sme.sk 15. 5. 2010 
 

    Dňa 13. mája 2010 sa uskutočnil seminár s výstavou spo-
jený s J. G. Cincíkom. Po privítaní účastníkov seminára riadi-

teľom Trenčianskeho 
osvetového strediska 
Mgr. Vladimírom 
Zvaleným, prítom-
ných hostí predstavila 
Mgr. Viera Slivová – 
riaditeľa Národného 
biografického ústavu 
Slovenskej národnej 
kniţnice v Martine 

doc. Augustína Maťovčíka, DrSc., PhDr. Pavla Pareničku, 
CSc., Mgr. Petra Cabadaja, ktorí vo svojich vystúpeniach 
priblíţili skutočnosti a súvislosti ţivota J. G. Cincíka. Z vys-
túpenia účastníci seminára obohatili informáciu o ţivote pre 
nich neznámeho významného človeka, ktorý i napriek preţi-
tému ţivotu v cudzine nezabudol na svoju dedovizeň a prispel 
významným spôsobom do modernej vedy svojou činnosťou vo 
výtvarnom umení, archeológii, pamiatkarstve, geológii, nu-
mizmatike, filatélii, turistike, heraldike a hnihovníctve.  

vlastné poznámky 
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Dňa 14. mája 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi prvá to-
horočná výstava obrazov Gabriela Petráša pod názvom 
„Srdce vo veţi“. Po privítaní návštevníkov výstavy Jarmilou 
o autorovi a jeho výstave sa prihovoril kurátor výstavy Jozef 
Vydrnák. Povedal, ţe „Gabriel Petráš je autor, ktorý prichá-
dza so svojimi dielami ako kométa. Vţdy, keď mu do preţi-
tých rokov zaklope jubileum, odpáše myseľ i fantáziu a z tvo-
rivého nepokoja vojde do archívu a od poslednej vernisáţe 
svojej mysle prikáţe byť vyberačom mýta na padacom moste 
dnešnej veţovej ga-
lérie. Volá po zmie-
rení v tomto v dneš-
nom rozvadenom 
svete. Svet sa však 
môţe zmieriť i pri 
okrúhlom stole či 
kruhových formá-
toch, ktoré sú akoby 
poslednou vývojo-
vou etapou v autorovom pátraní i hľadaní po atypickej maliar-
skej tvorbe. Sú to priam terče, no nezranené guľkou zo zbrane, 
skôr sú z elektrotechnickej civilnej podoby zachránené či za-
hojené a prezlečené do nového šatu riadenej perforácie 
i konkrétneho tvaru.“ 

vlastné poznámky  
pomocná evidencia 314/1/2010 

 
„Máš nápad, dáme ti základ“ bola výzva, kto-

rá bola sprievodnou počas 6. ročníka programu 
Mladí filantropi sa objavila sa na plagátoch, za-
znela v médiách a zaujala mladých ľudí nielen 
v Trenčíne, ale aj v Bánovciach nad Bebravou. 

Skupina desiatich študentov – Mladých filantropov Trenčian-
skej nadácie, vďaka podpore Nadácie Slovenského plynáren-
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ského priemyslu opäť zodpovedne rozdelila balík financií me-
dzi tých, ktorí chcú urobiť niečo pre mladých ľudí ţijúcich 
v ich okolí. A nápadov bolo prekvapujúco viac ako počas mi-
nulých rokov. 

Do grantového kola sa prihlásilo 8 projektov z Trenčína 
a štyri projekty z Bánoviec nad Bebravou. Potešujúci pre hod-
notiacu komisiu bol fakt, ţe projekty boli rôznorodé svojim 
zameraním. 

K záujmom mladých ľudí patrí neodmysliteľne šport 
a hudba. Našiel sa však aj projekt podporujúci čítanie kníh od 
slovenských autorov, enviromentálny projekt Deň zeme či za-
ujímavý nápad vyuţiť „driemajúci“ park v Bánovciach nad 
Bebravou počas letných mesiacov na premietanie filmov. 
Z prihlásených 13-tich projektov uspelo celkom dvanásť a do-
stalo finančnú podporu 200 euro na jeden projekt. Najviac bo-
dov počas hodnotenia získal projekt hudobný festival Gympel-
rock, tešiaci sa veľkej obľube mladých ľudí v Trenčíne.  

 
názov projektu ţiadateľ suma euro 

arTNews Viktor Černický 200 
S fitnessom k ţivotu 

plnému radosti 
Asociácia Fitness Gabrhel 

Trenčín 
200 

Dokončenie novej 
prekáţky a doplnenie 

do skateparku 

Bike trial team Trenčín 200 

Kino leto 2010 Renáta Krchlíková 200 
Skaterix 2010 Adam Lisý 200 

Bnstreet Martin Janáč 200 
Gympelrock Trenčianske Gymnázium 

Ľudovíta Štúra 
200 

Deti sú z rozpráv-
kových bytostí naj-

zaujímavejšie 

Verejná kniţnica Michala 
Rešetku v Trenčíne 

200 
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Deň Zeme pre Tren-
čín 

Občianske zdruţenie Pre 
Prírodu 

200 

ZMEZCAMP - The 
everyone´s way 2010 

Eduard Rychtarech 200 

Deň detí na Tren-
čianskom hrade 

Trenčianske múzeum v 
Trenčíne 

200 

Noc v galérii Galéria Miloša Alexandra 
Bazovského v Trenčíne 

200 

Spolu  2.400 
vlastné poznámky 
pomocná evidencia 318/1/2010    
 
Zistiť a pozrieť, čo mal Karel Čapek v poslednom šuflíku 

jeho pracovného stola si mohli návštevníci výstavy Ţivot a 
dielo spisovateľa Karla Čapka 1890-1038. Výstava bola 
umiestnená v podkroví Galérie M. A. Bazovského. Putovná 

výstava, ktorú pri-
pravil Památník Kar-
la Čapka ve Staré 
Huti dorazila do 
Trenčína práve v ča-
se, keď v Trenčian-
skych Tepliciach po 
dvadsiaty raz udelili 
Cenu Karla Čapka za 
propagáciu ţivota a 

diela bratov Čapkovcov na Slovensku a praktické uplatňova-
nie československej vzájomnosti. 

Výstava bola otvorená dňa 21. mája 2010. V januári t.r. 
uplynulo 120 rokov od narodenia Karla Čapka a v máji uply-
nulo 65. výročie smrti Josefa Čapka. Výstava vznikla v roku 
2008 pri príleţitosti 70. výročia spisovateľovho úmrtia. Vý-
stava pribliţuje ţivot bratov Čapkovcov. Pribliţuje osobnosť 
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Karla Čapka a aj jeho brata Josefa celkovo na 26 veľkoroz-
merných paneloch s textovými informáciami a mnoţstvom fo-
tografického materiálu. 

„Výstavu sme pripravili v štyroch jazykových verziách, v 
nemčine, angličtine, francúzštine a ruštine, aby mohla chodiť 
po celom svete a podarilo sa,“ hovorí riaditeľka pamätníka a 
prezidentka spoločnosti 
Bratov Čapkovcov v 
Čechách Kristína Vá-
ňová. Zostavovateľov 
výstavy potešil celo-
svetový záujem o výs-
tavu. Pri príleţitosti 
predsedníctva Českej 
republiky v európskom 
parlamente bola umiestnená v Bruseli. 

Nemecká verzia výstavy putuje uţ dva roky po univerzitách 
a kniţniciach. „Zvláštnosťou je, ţe Japonci si dokonca sami 
preloţili texty do japončiny a teraz otvárajú výstavu v Kjóto,“ 
povedala Kristína Váňová. V Trenčíne bola výstava doplnená 
maketou Čapkovho pracovného stola. Na stole sú veci, akoby 
tu spisovateľ sedel len pred chvíľou. Sú tam napríklad knihy, 
fotografie aj Lidové noviny, do ktorých písal v 20. aţ 30. ro-
koch minulého storočia. 

Návštevník si mô-
ţe za stôl aj sadnúť, 
nahliadnuť aj do zá-
suviek. Napríklad v 
tom najspodnejšom 
sú uloţené veci na 
fajčenie a dokonca aj 
tabletky, keď Čapka 
bolela hlava.“ Snaha 

Mária Vilkovská 
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organizátorov bolo ukázať bratov Čapkovcov, ako ľudí z mäsa 
a kostí, a nie ako monštrá na bronzovom podstavci.. Boli to 
veľkí umelci, ale je dôleţité, aby ich ľudia vnímali aj ako 
osobnosti s vysokým morálnym kreditom a túto ich tvár treba 
viac pripomínať.  

Trenčiansku výstavu doplnili práce ţiakov Strednej ume-
leckej školy v Trenčíne. Súčasťou expozície sa stali návrhy 
kostýmov ku hrám 
bratov Čapkovcov a 
študenti propagačnej 
grafiky vytvorili pa-
mätný list pre laureá-
tov Ceny Karla Čapka. 
Ako povedala riadi-
teľka školy Mgr. Má-
ria Vilkovská, študen-
ti scénického kostý-
mového výtvarníctva na prácach pracovali dva roky.  Jeho hry 
sú náročné a odráţajú dobu, v ktorej vnikali, a tak bolo treba 
trochu viac času, aby sa s nimi študenti oboznámili a bolo ich 
treba aj tak trochu k tomu dotlačiť. Prváci vyhotovovali aj 
bábky, marionety či maňušky, ţiaci vyšších ročníkov aj kos-
týmy. Vyberali konkrétnu postavu z konkrétnej hry a zdoku-
mentovali celý proces tvorby kostýmy, jednotlivé etapy, od 
prvých skíc aţ po hotový divadelný odev. Exponáty študentov 
sa stanú súčasťou výstavy. 

www.sme.sk 06.06.2010  
 
Tohoročná jar bola v tomto roku neobyčajne chladná, ale 

hlavne mokrá. No, ale 22. mája 2010 dopoludnia predsa sa po-
časie umúdrilo a nad Mierovým námestí sa rozlialo zlatisté sl-
niečko. O to viac, ţe si sme si to ţelali, lebo v tento deň sa 
prezentoval Deň klaunov. Po klaunovských nosoch, topán-
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kach, čiapkach a deťoch s hračkami, ktoré sa na Mierovom 
námestí uskutočnili, tak tento rok organizátori prišli 
s nápadom, t.j. klaunovským oblečením. Okrem toho organi-
zátori pripravili aj pokus o rekord v počte prezlečených kabá-
tov.  

V túto sobotu Mie-
rovom námestí padli 
v Trenčíne dva re-
kordy, ktoré zapísali 
ich do Knihy sloven-
ských rekordov. Ako 
povedal Igor Svitok 
z Agentúry Sloven-
ské rekordy, oba sú 
ustanovujúce, čo zna-
mená, ţe zrátaný počet je automaticky rekordom.  

Ing. Jana Sedláčková k dosiahnutým rekordom povedala, 
ţe „chceli sme urobiť hodinovku, počas ktorej by si klaunov-
ský kabát prezlieklo čo najviac ľudí. V súčasnosti, v predvo-
lebnom období sú média plné tejto témy, a tak sme si poveda-
li, ţe túto myšlienku treba zľahčiť a tak sme si trochu zaţarto-
vali. Zároveň chceme pripomenúť, aby ľudia voliť išli.“ Za 
hodinu sa podarilo deťom aj dospelým obliecť a vyzliecť je-
den klaunovský kabát celkom 208 - krát.  Najšikovnejším pre-

vracačom kabátu bol 
školák Glenn Fischer, 
ktorý sa v rade rekor-
dmanov otočil za hodi-
nu 34 - krát. V druhom 
pokuse o rekord sčítací 
komisári rátali, koľko 
ľudí prišlo pred pódium 
na námestí v klaunov-
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skom odeve. Buď v takom, čo si doniesli z domu, ale vyrobili 
priamo na námestí. Tí, ktorí sa chceli zapojiť do rekordu, si 
mohli zakúpiť tričko a priamo na námestí si ho „vylepšiť“ a 
vytvoriť z neho veselé klaunovské oblečenie. „Za pol hodinu 
si deti ozdobili cez 50 tričiek podľa vlastnej fantázie. Nachys-
tali sme pre ne farebné papieriky, otláčatká, náplaste. Najviac 
ich bavilo odtláčať, nie kresliť,“ povedala dobrovoľníčka 
Zuzana. Po otvorení vyhrade-
ného priestoru sčítací komisá-
ri si plnili svoje povinnosti a 
pred pódiom sa začali hroma-
diť prví účastníci v pestrom 
oblečení s úderom poludnia. 
V časovom limite prešlo sčí-
tacím miestom 193 ľudí. Me-
dzi nimi aj členovia skupiny Lojzo. 

„Je to menej, ako sme boli zvyknutí po iné roky, ale je to asi 
tým, ţe mnohí si radšej pomaľujú tvár ako odev,“ skonštatova-
la Ing. Janka Sedláčková. Aj Svitok poznamenal, ţe v Tren-
číne bol zvyknutý na iné počty. Podľa neho, ale zase takto dali 
Trenčania priestor tým, ktorí budú chcieť rekord s hodnotu 
193 ľudí prekonať. Dodal však, ţe podujatie Deň Klaunov je 
akcia s dobrými nápadmi a vynikajúcou atmosférou. „Trenčín 
je v  máji najveselším mestom, stretám tu najviac usmiatych 

ľudí.“ Okrem pokusov o 
zápis do knihy re-
kordov pripravili orga-
nizátori pre deti aj dos-
pelých sprievodné ak-
cie, veselé klaunovské 
súťaţe, vystúpenia klau-
nov a kapely Lojzo. V 
čom budú Trenčania o 
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rok súťaţiť a pokúšať sa o rekord Sedláčková ešte neprezradi-
la. „Môţem len povedať, ţe to bude zase trochu strelená sú-
ťaţ.“ 
Doterajšie rekordy zapísané v Knihe slovenských rekordov : 
2006 –    najväčší počet klaunov na jednom mieste – 749, 
2007 –    rekord klaunovských topánok – 622  
2008 –  ţivá reťaz detí a hračiek – 512 detí s hračkami, čím    

Trenčín o 48 prekonal košický rekord z roku 2004 
2009 – s originálnou pokrývkou hlavy bolo pomaľovaných 

556 ľudí pomaľované hlavy a plešina. 
vlastné poznámky 

 
Na 22. ročníku Ceny Karla Čapka v Trenčianskych Tepli-

ciach dňa 22. mája 2010 prevzal z rúk ministra Českej repub-
liky prof. Václava Riedelbacha hlavnému organizátorovi 
Ceny Karla Čapka občanovi Trenčína Ivovi Velikému cenu 
„Artis Bohemiae Amicis“, čo v preklade znamená „Priate-
ľom českého umenia“  

Táto medaila je určená fyzickým osobám ako ocenenie za 
šírenie dobrého mena českej kultúry doma aj v zahraničí a to 
svojou vlastnou umeleckou činnosťou, mimoriadnym umelec-
kým výkonom, propagáciou kultúrneho dedičstva, súčasnou 
umeleckou a literárnou tvorbou. 

Od roku 2000 ministri kultúry Českej republiky ocenili tou-
to rezortnou medailou 106 osôb. Ako prvý bol ocenený touto 
medailou scénograf svetového vehlasu Josef Svoboda, ďalšími 
spisovateľ a scénografista PhDr. Zdeněk Máhler, filmový reţi-
sér Vojtech Jasný, spisovateľ Pavel Kohout, cestovatelia Jíří 
Hanzelka a Miroslav Zigmund, slovenská herečka Emília Va-
šáryová a ďalšie osobnosti. 

vlastné poznámky 
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      Dňa 1. júna 2010 
v priestoroch Mestskej 
galérii v Trenčíne v pod-
večerných hodinách bola 
otvorená autorská výs-
tava sochárky Marian-
ny Machálkovej. Táto 
sochárka poznačená 
chronickým ochorením 

zraku postupom času oň prišla úplne. V období očakávania 
zlepšenia zdravotného stavu skúšala modelovať s hliny 
a zistila, ţe sa jej hliny modeluje dobre. „Sama som sa tak lie-
čila.“ Pri modelovaní jej nechýbal zrakový vnem a prstami 
naplno vnímala všetky tvary a detaily. Bohuţiaľ jej zdravotný 
stav sa uţ nezlepšil. Mnohé Marianine sochy sa na ňu podoba-
jú. „Je to preto, lebo si chytám tvár. Niektorí ľudia ma podo-
zrievajú, ţe určite vidím, ţe je to len reklamný ťah. Avšak 
existuje postup hmatového modelovania pre nevidiacich. Jed-
noducho prejdem rukou a kde to cítim, tak zahnem.“ Spočiat-
ku sa venovala sochár-
skej práci, no neskôr 
začala svoje predstavy 
stvárňovať do hliny. 
Začala študovať „art te-
rapiu“ na vysokej škole 
v Bratislave. Po dvoch 
rokoch štúdia sa začala 
venovať zdravým de-
ťom v materských školách, popritom učila dospelých brailovo 
písmo a venovala sa deťom, ktoré nevideli od narodenia.  

V roku 2004 sa vydala do Valašského Meziříčí a jej práca 
sa začala od začiatku. Vybudovala spolu s manţelom vlastný 
ateliér a vytvára diela pre potešenie všetkých. Výstavnú ko-
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lekciu sôch tvoria najnovšie diela s posledných rokov, ktorej 
dalo názov „Pohladenie“. Hlavnou témou tvorby je ţena, 
matka, milenka, jej myslenie, preţívanie a rozjímanie.  

vlastné poznámky 
Trenčianske noviny 07.06.2010 
pomocná evidencia 376/1/2010, 379/1/2010 
 
Dňa 4. júna 2010 odborná porota v zloţení PhDr. Marián 

Pauer, Mgr. František Tomík, František Janouš a Miro-
slav Potyka 14. ročníka súťaţnej výstavy amatérskej  fotogra-
fie odporučila vystaviť 184 fotografií od 65 autorov.  

V predslove v úvodnom slove PhDr. Marián Pauer sa za-
mýšľal nad situáciou v trenčianskej amatérskej fotografickej 

tvorbe. Vyjadruje ra-
dosť, ţe sa vracia ku 
koreňom, k čierno-
bielej fotografii v sú-
lade s celosvetovým 
trendom. Diváci sú 
presýtení farebnou 
obrazovou prózou 
a čoraz viac túţia po 
čiernobielej obrazo-

vej poézii. Je sympatické najmä to, ţe túto skutočnosť si uve-
domujú mladí autori od 16 do 21 rokov, čo je prísľubom do 
budúcnosti. Z hľadiska technického spracovania väčšina sú-
ťaţných prác bola dobre zvládnutá.  Objavili sa aj neduhy 
z predchádzajúcich ročníkov, t.j. viacnásobné rámiky, rôzne 
texty v priamo vo fotografiách a podobe. Absentuje, alebo len 
skromne sa prezentuje reportáţna a dokumentárna fotografia.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 391/1/2010  
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Dňa 6. júna 2010 uţ po trinásty raz spomínali Trenčania na 
Trenčianskom korze, tento raz na nezabudnuteľného Ferda 
Rybníčka, nezabudnuteľnú osobnosť Trenčína i nášho Korza. 
Tí, ktorí poznali sta-
ré trenčianske Kor-
zo, by sa moţno radi 
stretli a poklebetili s 
jeho zaujímavou 
postavou Šándorom 
Bumbalom, sadli na 
štangle, alebo len tak 
z kroka na krok pre-
korzovali námestím. 
Toto zaujímavé podujatie Trenčianske Korzo v dvojhodinovej 
akcii na Mierovom námestí v Trenčíne nadviazalo na tradíciu 
šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov v Trenčíne, kedy kor-
zovanie Trenčania povaţovali za spoločenskú aktivitu napo-
máhajúcu rozvoju mesta. Trenčianska nadácia sa k po-dujatiu 
vrátila a začala ju pravidelne organizovať od roku 2002.  

Jej cieľom bolo oţiviť naj-
krajšie trenčianske námestie, 
ponúknuť verejnosti priestor 
na stretnutie, strávenie prí-
jemných chvíľ, poznávať ak-
tívne subjekty pôsobiace v 
meste a nadviazať na starú 
mestskú tradíciu. Pri tejto prí-

leţitosti dostala moţnosť prezentovať sa hudba, divadlo, ta-
nec, fotografia, rozprávačské umenie, história, našla si tu 
miesto oslava futbalu, detské hry a dokonca aj voda.  

Tohtoročné jarné Korzo sa stalo výnimočné preto, lebo jeho 
organizátori ho venovali človeku, ktorý pomohol obnoviť jeho 
tradíciu svojimi spomienkami a prepojil tak tradície so súčas-

synovia F. Rybníčka – zľava Richard, Róbert 
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nosťou. Áno bol to Ferdinand Rybníček, novinár, rozprávač, 
fotograf, divadelník a muzikant. Jeho ţivot, koníčky a práca sa 
stali motívom jarného Korza 2010.  

vlastné poznámky 
 

Osobnosť Milana Rastislava Štefánika si pripomenuli  
účastníci slávnostnej akadémie v Kongresovej sále Trenčian-

skeho samospráv-
neho kraja pri príle-
ţitosti jeho 130. vý-
ročia narodenia dňa              
10. júna 2010.  

V úvodnom prí-
hovore uviedol 
predseda Trenčian-
skeho samospráv-
neho kraja MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH, ţe náš samosprávny kraj  dal Sloven-
sku viacero významných rodákov, ako napríklad Ľudovíta 
Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana či Alexandra Dubčeka.  Do 
tejto hviezdnej zostavy neodmysliteľne  patrí aj slávny rodák 
z Košarísk - Milan Rastislav Štefánik.“ Práve tento svetobeţ-
ník spod Bradla sa svo-
jimi rôznorodými ţivot-
nými aktivitami zaradil 
medzi najvýznamnejšie 
osobnosti novodobých 
dejín Slovákov. Svojou 
obetavou a zanietenou 
prácou významnou mie-
rou prispel k zviditeľne-
niu Slovákov nielen v rodine európskych národov, ale aj 
v širšom svetovom meradle. Osobnosť Milana Rastislava Šte-
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fánika nemoţno vnímať len ako človeka minulosti, ktorý 
v určitom historickom čase zohral pre Slovákov významnú 
úlohu ako astronóm, politik, generál francúzskej armády, za-
kladateľ československého štátu a prvý československý minis-
ter vojny. Je to predovšetkým príklad človeka, ktorý dokázal 
svojím talentom, osobnou ctiţiadosťou, pracovitosťou, ale aj 
mimoriadnou inteligenciou, diplomaciou a zvláštnym čarom 
osobnosti  vykonať pre svoju vlasť  veľa zásluţného. Svoje ţi-
votné krédo i lásku k národu zhrnul Štefánik do troch slov: 
„Veriť – Milovať – Pracovať“. A on skutočne v súlade s týmto 
krédom aj ţil. V tom predovšetkým je aktuálnosť odkazu 
a veľkosť generála Milana Rastislava Štefánika. Teší ma, ţe 
v publiku na tejto spomienkovej slávnosti prevaţujú mladé 
tváre študentov našich stredných škôl.  Práve títo mladí poslu-
cháči  sú zárukou, ţe odkaz slávneho rodáka z Košarísk  sa 
nám podarí preniesť aj do nasledujúcich  desaťročí.“  

Súčasťou programu akadémie bolo vystúpenie správcu Dip-
lomatického múzea Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej 
republiky PhDr. Miroslava Musila, PhD., ktorý priblíţil ob-
dobie jeho mladosti, ale hlavne obdobie štúdia nebeských te-

lies na rôznych miestach na-
šej planéty a obdobie formo-
vania vojenských zahranič-
ných zborov Slovákov. Veľa 
informácií z jeho stany bolo 
zaujímavých, lebo bolo zatiaľ 
nepublikovaných. Jeho pred-
náška končila jeho leteckou 
haváriou 4. mája 1919. Na 

obdobie po smrti  M. R. Štefánika nadviazala prednáška riadi-
teľa Vojenského historického ústavu pplk. Mgr. Miloslava 
Čaploviča, PhD. O aktivitách obce Košariská v roku príleţi-
tosti 130. výročia M. R. Štefánika informovala jej starostka 

PhDr. Miroslav Musil, PhD. 

Mgr. Miroslav Čaplovič, PhD. 



362 
 

Mgr. Anna Abramovičová. Zároveň pozvala všetkých na ce-
loštátne oslavy narodenia M. 
R. Štefánika v Košariskách 
a na Bradle, ktoré sa uskutoč-
nia v dňoch 23. aţ 25. júla 
2010.   

Pri príleţitosti výročia 
predseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja ocenil 

významné osobnosti regiónu pamätnými listami – historika 
PhDr. Milana Šišmiša, za 
významný prínos pre roz-
voj, propagáciu a popula-
rizáciu histórie Trenčian-
skeho samosprávneho kra-
ja, emeritného rektora 
Trenčianskej univerzity 
Alexandra Dubčeka aka-
demika profesora Ivan Pflandera, DrSc. za prínos k rozvoju 
vedy a vysokého školstva v Trenčianskom samosprávnom kra-

ji a za šírenie odkazu M. 
R. Štefánika a predsedu 
Spoločnosti M. R. Štefá-
nika v Trenčíne JUDr. 
Ivana Kudlu za šírenie 
odkazu M. R. Štefánika. 
Súčasťou podujatia bola 
aj výstava fotodokumen-
tov pod názvom „Veľký 

slovenský a európsky diplomat“ vo foyer Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja. 

vlastné poznámky 
 

ocenenie PhDr. Milana Šišmiša 

ocenenie JUDr. Ivana Kudlu 
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Od 11. júna 2010 bola otvorená posledná sezóna na letnej 
plavárni, ktorá musí ustúpiť novej ţelezničnej trati. Plaváreň 
bude otvorená kaţdý deň s výnimkou búrok. Tohoročnou no-
vinkou budú takzv. Bengálske noci počas siedmich večerov. 
Chýbať nebude nočné kúpanie, miešané drinky či grilované 
špeciality. Vstupné bolo rozdelené na celodenné a po 15. ho-
dine.  

vlastné poznámky 
 

Trenčianske múzeum 
poskytlo svoj výstavný 
priestor k realizácii výsta-
vy pod názvom Dejiny 
destilátov, ktorej vernisáţ 
sa uskutočnila 18. júna 
2010. V jej úvode prítom-
ných pozdravila a privítala 
riaditeľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová. V úvode vyjadrila svoj názor, ţe 
vzhľadom na príťaţlivú vystavujúcu tému bolo na otvorení 
výstavy pomerne málo návštevníkov. Zároveň si dala aj odpo-
veď, ţe to asi pre nepriazeň počasia.  

K samotnej výstave Katarína Babi-
čová povedala, ţe téma vystavovania 
vyplynula kontaktov so Slováckym 
múzeom v Uherskom Hradišti, ktoré 
malo pripravenú tému „Tradícia pále-
níc na moravskom Slovácku“. Na rea-
lizácii výstavy sa podieľala Mgr. Eva 
Kiacová, arch. Marián Strieţenec 
a fotograf Jozef Ševčík. Táto výstava 
mala svoju premiéru na Myjave 
a potom reprízu vo Vlčnove.  
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K samotnej výstave a o vystavených exponátoch hovorila 
kurátorka Mgr. Eva Kiacová, keď povedala, ţe výstava zahŕňa 
koncepčne všetky významné lokality s tradičnou domácou vý-
robou alkoholu s takmer dvesto ročnou tradíciou v obciach 
trenčianskeho regiónu ako sú Bošáca, Skala, Bolešov. Moteši-
ce a ďalšie. V tomto pestovateľskom zázemí bolo zdokumen-
tovaných viac ako 35 druhov odrôd jabloní, 65 druhov odrôd 
hrušiek, 8 druhov odrôd sliviek. Od roku 1865 bola zazname-
naná na území Trenčína priemyselná výroba destilátov firmou 
Tonhauser&Herzka. V roku 1938 bola zaloţená akciová spo-
ločnosť Prvá slovenská továreň na droţdie, lieh a pokrmové 
masti v Trenčíne, do ktorej bola neskôr pričlenená produkcia 
ovocného liehovaru v Hanzlikovej. Tradícia pokračovala 
Trenčianskou borovičkovou a liké-rovou továrňou, ktorá sa 

v druhej polovici dvad-
siateho storočia pretran-
sformovala do firmy 
Slovlik, dnešný Old He-
rold.  

Výroba domácej pá-
lenky je alchýmia aj ko-
níček. Známy cestovateľ 
z nášho kraja Jozef Ľu-

dovít Holuby povedal, ţe „správna pálenka je dar od Boha. 
Retiazka na jej okrajoch pálenka rozleje teplo. Lieči telo 
a povzbudzuje myseľ a kaţdý rok je iná.“  

Vlastné poznámky 
 
Dvadsaťdva druhákov z odboru propagačné výtvarníctvo 

Strednej umeleckej školy v Trenčíne maľovalo v druhý  júno-
vý týţdeň steny vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku. Keďţe 
išlo o oddelenie literatúry pre deti a mládeţ, steny ozdobili 
rozprávkové motívy. Cieľom tejto akcie bolo prilákať na od-
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delenie viac detských čitateľov, a preto sa rozhodli vo Verej-
nej kniţnici Michala Rešetku vynoviť priestory oddelenia pre 
deti a mládeţ. Ako povedala Petra Motyčková, pracovníčka 
kniţnice, oslovili sme Strednú umeleckú školu v Trenčíne. 
„Najprv sme hovorili o tom, ţe pre nás vytvoria veľkorozmer-
né plagáty. Tie by však museli byť zarámované.“ Preto sme sa 
radšej rozhodli pre maľby na stenách. 

Študenti propagačného výtvarníctva si prezreli priestory a 
ďalšie dva týţdne pracovali v škole na návrhoch. „Trošku sme 
mali problém s opadávajúcou omietkou, nakoľko ide o staršiu 
budovu,“ povedala Alena Straňáková, vyučujúca výtvarnej 
prípravy na Strednej umeleckej škole v Trenčíne. 

Po konzultácii s vedením kniţnice vybrali tie najvhodnejšie 
návrhy. Steny ozdobili rozprávkové postavy z kníh, ale aj 
vlastné návrhy študentov. Celotýţdňovú prax si druháci po-
chvaľovali. „Je to záţitok a oddych od školy,“ povedala Mo-
nika Bembnistová, ktorá maľovala obra a škriatka. Pre Do-
miniku Koššovú, autorku vlka a Červenej čiapočky to bola 
nová skúsenosť, nakoľko steny ešte nemaľovala. Strom, ktorý 
je útočiskom pre rozprávkové bytosti a je prechodom do ved-
ľajšej miestnosti navrhla Barbora Maněnová. S realizáciou 
jej pomohli ostatní spoluţiaci. Bude fajn, keď to tu vydrţí. 

www.sme.sk 23. 6. 2010  
pomocná evidencia 453/1/2010 
 

    18. ročník Medzinárodného Filmového Festivalu Ar-
tFilmFest otvoril dňa 18. júna 2010 thriller oscarového reţisé-
ra Romana Polanského „Ghost Writer“. V hlavných úlohách 
sa predstavil Pierce Brosnan a Ewan Mc Gregor. Film získal 
na tohtoročnom festivale v Berlíne Strieborného medveďa 
pre najlepšieho reţiséra. Počas slávnostného úvodného cere-
moniálu si prevzal prestíţne ocenenie „Zlatá kamera“ český 
reţisér Václav Vorlíček. „Vo festivalových kinách sa počas 
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Art Film Festu premietlo rovných 240 filmov zo 48 krajín,“ 
povedal  Martin Šesták z agentúry Forza. Počet projekcií sa 
vyšplhal na rekordných 270.  

Posledným titulom, ktorý počet filmov i projekcií sa za-
okrúhlil bol film Veľká cesta z roku 1962 ruského reţiséra Ju-
rija Ozerova, v ktorom účinkoval český herec Josef Abrhám. 
Zachytáva českého spisovateľa Jaroslava Haška počas jeho 
pobytu v Rusku, kde začal vznikať slávny príbeh o vojakovi 
Švejkovi. Zaujímavosťou je, ţe Josef Abrhám nemal ešte ni-
kdy príleţitosť vidieť film dokončený. Moţnosť tak mal ho 
vidieť aţ na ArtFilm Feste pri príleţitosti obdrţania ocenenia 
„Hercova misia“. Okrem neho si ocenenie Hercova misia po-
čas festivalu prevzali Milan Kňaţko a Gérard Depardieu. 
Zlatá kamera za výrazný prínos do oblasti kinematografie po-
putovala v závere festivalu do rúk slovenského kameramana 
Stanislava Szomolányiho. 

„Na návštevníkov čakali hudobné večery. Na jednom v ne-
deľu 20. júna 2010 dominoval koncert Richarda Müllera a 
Dana Bártu v amfiteátri Mierového námestia. Počas neho si 
mnohonásobný drţiteľ titulu „Slovenský slávik“ prevzal plati-
novú platňu za úspešný predaj svojho nového albumu Uţ. 

vlastné poznámky 
 
Prvá z trojice tohtoročných cien Hercova misia, ktorá je 

tradične udeľovaná na Art Film 
Feste, sa uţ ligoce vo festivalo-
vom parku. Dňa 19. júna 2010 ju 
tam vlastnoručne pripevnil obľú-
bený český herec Josef Abrhám. 

V ten deň stovky priaznivcov 
čakali na príchod charizmatického 

elegána do festivalového parku uţ dlho pred oficiálnym cere-
moniálom. Josef Abrhám si získal srdcia milovníkov filmu ob-
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rovským mnoţstvom nezabudnuteľných postáv pestrého za-
merania na filmovom plátne, televíznej obrazovke i divadel-
ných doskách. Pripomína ich nezabudnuteľný Dalibor Vrána 
z komédie Vrchní, prchni!, seriálový doktor Blaţej 
z Nemocnice na okraji mesta či triedny profesor Janda vo fil-
me Marečku, podejte mi pero! a dlhoročný člen praţského Či-
noherního klubu očaril aj návštevníkov festivalu. „Toľko di-
vákov som ešte nikdy nemal. A to som ešte nič nepredviedol a 
ani nezahral. Toto mi nebudú doma veriť,“ povedal dojatý Jo-
sef Abrhám. Ten vo svojom príhovore nezabudol zdôrazniť 
svoje slovenské korene a pripomenúť známeho dramatika 
Jozefa Hollého 
z Moravského Lies-
kového, ktorý bol 
jeho dedko. „Som 
Moravskoslovák a 
Čech aţ naposle-
dy,“ usmial sa oce-
nený herec, ktorý 
štúdium herectva 
začal v Bratislave 
spolu s Milanom Lasicom. 

Ceremoniál sa niesol v uvoľnenej nálade a Josef Abrhám 
neváhal odpovedať na otázky divákov priamo z davu. Neza-
skočila ho ani otázka, prečo s ním neprišla jeho manţelka, do-
dnes milovaná Popoluška Libuše Šafránková. „Čakal som, ţe 
táto otázka príde. Práve dnes visí na nejakom lane v skalách, 
kde natáča rozprávku,“ prezradil Abrhám. V závere neformál-
neho príhovoru poďakoval aj svojim neţijúcim predkom. 
„Ďakujem aj tým hore. Je to aj ich zásluha,“ vyznal sa úprim-
ne krátko pred pripevnením tabuľky s jeho menom na most vo 
festivalovom parku. 

www.sme.sk 20.06.2010 
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pomocná evidencia 440/1/2010 
 
Výstavu členov poľských klubov na Slovensku otvorili dňa 

19. júna 2010 sa konala rámci ôsmeho ročníka slovensko – 
poľsko – českých dní Priateľstvo bez hraníc. Okrem výstavy 
bol súčasťou akcie aj kultúrny program na Mierovom námestí, 
kde vystúpili detský goralský súbor z poľského Koniakova 
a detský folklórny súbor Prvosienka z Dubnice nad Váhom. 

Na vernisáţi výstavy pod 
názvom „Vandrovky 
s umením“ predstavila Mi-
chaela Mikovčáková nielen 
práce mladých autorov, ale 
aj projekt tvorivých dielní 
Poľského klubu v Košiciach 
s názvom Krokom k umeniu. 
Dielne sa konali počas troch 

rokov 2007 - 2009 a kaţdý rok sme zamerali na niečo iné. 
Deti učili maľovať krajinu, alebo tvoriť leporelá a dokonca 

aj celé knihy. „Vyskúšali si, čo to obnáša, spraviť celú knihu, 
od vymyslenia textu aţ po ilustrácie,“ dodala lektorka tvori-
vých dielní určených pre deti vo veku 9 aţ 17 rokov. Práce 
však vznikali aj na tvorivej dielni pre ţeny s názvom „Fit art“, 
ktorá sa konala vlani. 

www.sme.sk 04.07.2010  
pomocná evidencia 470/1/2010 
 

Neoddeliteľnou súčasťou filmo-
vého festivalu Art Film Fest, bý-
va okrem filmových projekcií aj 
sprievodný hudobný program. Aj 
v tomto roku vytúpil v rámci pro-
gramu dňa 20. júna 2010 na tren-
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čianskom Mierovom námestí Richard Müller so skupinou 
a svojim špeciálnym hosťom, českým spevákom Danom Bár-
tom. Je to v roku, keď po štyroch rokoch vychádza v poradí uţ 
jedenásty album Richarda Müllera s názvom Uţ, s ktorým sa 
po dlhšej pauze viac menej vrátil na hudobnú scénu.  

vlastné poznámky 
 

    V rámci „Roka kresťan-
skej kultúry 2010“ na Sloven-
sku bola po prvýkrát spustená 
aj putovná výstava, ktorej diela 
tvo„Ora et ars viator – Skalka 
putujúca“rili účastníci dvoch 
predchádzajúcich  ročníkov 
sympózia. Svoju púť začala 7. 

marca 2010 vernisáţou v Uherskom Hradišti. V októbri 2010, 
k nej pribudnú aj diela vy-
tvorené na tohoročnom 
treťom ročníku sympózia, 
keď táto výstava bude na-
inštalovaná v zámku No-
wy Wiśnicz v poľskom 
Tarnove a v decembri 
2010 aj v Dome umenia 
v Bratislave. 

Ďalšou novinkou tohto ročníka bola „Literárna príloha Ok-
no“. V nej dostali priestor 
renomovaní autori, akými 
sú Ján Komorovský, Bla-
ţej Belák, Don Štefan 
Sandtner, Václav Malý, 
Daniel Hevier, Stanislav 
Štepka. So zaujímavými 
príspevkami sa v nej pred-

Zbor starej hudby Arcus zo Ţiliny 
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stavili aj menej známi autori, napr. Miroslava Škultétyová, 
ktorá píše o renesančnom básnikovi z Drietomy Jurajovi Kop-
payovi či Jozef Vydrnák pišúci o Vízii láskavej civilizácie. 

Cieľom projektu Areál Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne 
sa v dňoch od 21. do 30. júna 2010 uţ po tretíkrát stal útoči-
skom umelcov, ktorí v rámci Medzi-národného výtvarno-
literárneho sympózia Ora Et Ars – Skalka 2010 hľadali v sta-
robylej atmosfére pútnického miesta múzu pre svoju tvorbu. 
Okrem umelcov z Trenčína a okolia sa na sympóziu zúčastnili 
aj výtvarníci z partnerských miest - českého Uherského Hra-
dišťa, poľského Tarnowa a maďarskej Békešskej Čaby. 

Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia „Ora Et 
Ars – Skalka 2010“ 
bolo a je prostredníc-
tvom umenia propa-
govať pútnické mies-
to Skalku pri Trenčí-
ne a uctiť si tak pat-
róna Európy sv. Be-
nedikta i jeho nasle-
dovníkov sv. Andreja 
– Svorada a Beňa-

dika. Počas sympózia sa dňa 26. júna 2010 na Malej Skalke 
uskutočnila pracovná vernisáţ z diel vyt-vorených na tohto-
ročnom podujatí, kde dostali priestor aj autori literárnych prí-
spevkov. Na vernisáţi koncertoval Zbor starej hudby Arcus 
zo Ţiliny. 

Slávnostná vernisáţ diel vytvorených počas sympózia sa 
uskutoční počas tradičnej púte 17. júla 2010 v areáli 
starobylého kláštora na Veľkej Skalke. 

www.trencin.sk 18.06.2010 
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Za veľkej účasti prevaţne ţenského publika sa vo Verejnej 
kniţnice Michala Rešetku v Trenčíne sa dňa 24. júna 2010 
uskutočnilo podujatie na exotickú tému Arabistiku a isla-
mistika. O tejto prišla 
hovoriť autorka knihy 
Arabský svet (Iná pla-
néta?) a rodáčka z Pieš-
ťan Emíre Khidayer. 
Aj keď autorkino meno 
je arabské, narodila sa 
na Slovensku. Matka je 
Slovenka a otec pochá-
dzal z Iraku. Ako povedala autorka, medzi jej rodičmi vznikla 
študentská láska, keďţe vtedy veľa Iračanov chodilo študovať 
do Československa.  

Uţ jej korene ju predurčili na štúdium arabistiky a islamis-
tiky. Po škole Emíre na desať rokov opustila Slovensko a ve-
novala sa diplomatickým sluţbám v krajinách Blízkeho vý-
chodu, odkiaľ neskôr čerpala námety pre svoju knihu. Ako 

povedala, kniha vznikla na popud 
jej priateľov, ktorým po návrate 
domov musela vysvetľovať, ako 
to v arabskom svete reálne vyze-
rá, aké sú rozdiely medzi našou a 
arabskou kultúrou, aké je skutoč-
né postavenie ţien alebo otázky 

týkajúce sa fundamentalizmu.  
„Kniha nie je napísaná ako román. Je to skôr objektívny 

sprievodca arabským svetom, ktorý zahŕňa najzaujímavejšie 
spoločenské témy“ dodala autorka. Emíre v knihe neobchádza 
ani aktuálnu tému slovenských ţien vydatých v arabských kra-
jinách, ktoré potom, ako zistia reálnu tvár Blízkeho východu, 
alebo ţe ich manţel má okrem nich ďalšie tri ţeny, sa poväč-
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šine nemajú moţnosť vrátiť domov. Ako sama hovorí, počas 
svojej diplomatickej kariéry sa stretla aj s takýmito prípadmi. 
Dodala, ţe väčšina mladých Sloveniek veľmi ľahko podľahne 
sladkým rečiam od arabských nápadníkov a do takýchto neprí-
jemných situácii sa dostávajú samé.  

Okrem prezentácie 
knihy sa autorka publiku 
snaţila vyčerpávajúco 
priblíţiť, čo najviac z 
arabského sveta a neza-
budla ozrejmiť ani jed-
notlivé arabské kultúry 
alebo islamské právo ša-
ría, ktoré napríklad ho-
vorí, ţe jeden muţ môţe mať maximálne štyri ţeny, alebo ţe 
banky nemôţu brať od klientov úroky, lebo podľa šaríe je to 
úţera. Diskutovalo sa aj na častú tému ţenskej obriezky, ktorá 
ako povedala, je uţ v Egypte aj Sudáne zakázaná a je na ústu-
pe. „Ţeny si aj napriek zákazu nevedia predstaviť ţivot bez 
obriezky a preto navštevujú rôzne babice, ktoré väčšinou pou-
ţívajú nehygienické a staré nástroje a tým ohrozujú ţivot ma-
lých dievčat“. dodala Emíre.  

Ako povedala Emí-
re, pre našinca je veľ-
mi ťaţké pochopiť 
myslenie arabského 
sveta, keďţe my ţije-
me naším spoločen-
ským myslením a oni 
majú zas svoje vzory, 
z ktorých nemôţu vy-
bočiť a ani neuvaţujú 

o iných alternatívnych moţnostiach myslenia a ţitia. Kaţdé 
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takéto vybočenie od zauţívaných zvyklostí sa totiţto povaţuje 
za rúhanie. Na záver dodala, ţe arabské myslenie sa jej z časti 
podarilo pochopiť, ale nestotoţňuje sa s ním. V súčasnosti 
Emíre Khidayer pripravuje voľné pokračovanie knihy pod ná-
zvom Arabský ţivot. 

www.sme.ak 03.07.2010  
pomocná evidencia 478/1/2010 
 
Na letné mesiace pripravila Galéria Miloša Alexandra Ba-

zovského v Trenčíne dvojicu nových výstav. Pre návštevníkov 
bola ponúkaná prezentáciu sklárskej výtvarníčky Petry Jure-

ňovej - Vlhovej a nesto-
ra moderného sloven-
ského sochárstva Jána 
Koniarka. Obe výstavy 
boli otvorené dňa 25. jú-
na 2010. 

Ako povedala v úvode 
PhDr. Elena Porubä-
nová spolupráca medzi 
trenčianskou a trnavskou 
galériou trvá uţ niekoľko 
rokov, ale aţ teraz prišlo 
k výmene expozícií. 
Treba dodať, ţe trenčian-

ska galéria vystavuje tieţ v týchto dňoch v Trnave. Výstavu 
kurátorsky pripravil Miroslav Zajac, ktorý vo svojom prího-
vore povedal, ţe „v rovnakom čase sa dostáva do povedomia 
Koniarek v Trenčíne a Bazovský v trnavskom prostredí.  

Petra Jureňová - Vlhová sa originalitou invenčného preja-
vu radí k pozoruhodným autorom najmladšej generácie sklár-
skeho umenia na Slovensku. Profesionálnemu spracovaniu 
skla v jeho úţitkovej i  umeleckej podobe sa venuje od roku 
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1995. Za ten čas vytvorila zaujímavé dizajnérske solitéry i 
úţitkové originály. Pre mladú autorku nie je sklo neosobný a 
krehký materiál. Vţdy ho povaţovala za ţivú, pulzujúcu a dy-
namickú hmotu, ktorá dýcha, rozlieva sa, mení tvary. Pro-
stredníctvom svojich diel chce preniknúť aţ k podstate bytia. 
Hľadá vzájomné väzby, symboly a súvislosti, konfrontáciu 
jednoduchosti a zloţitosti, vedomia a podvedomia. Preferuje 
kontrastné kombinácie farieb a drahých kovov. Práve platina 
či zlato, vo vzájomnej kombinácii dramatickej červenej a čier-
nej, mení beţné sklenené médium v tajomné exkluzívne ob-
jekty.  

Výrazným počinom spolupráce Galérie Jána Koniarka 
v Trnave a Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne 
bola vzájomná výmena expozícií, čo prinieslo moţnosť pre-
zentácie ucelených zbierok diel dvoch významných sloven-
ských umelcov Jána Koniarka v Trenčíne a Miloša Alexandra 
Bazovského v Trnave. Umelecký odkaz Jána Koniarka sa 
stal základom moderného slovenského sochárstva a jeho po-
solstvo prichádza k nám, klenúc jeden z oblúkov našej výtvar-
nej kultúry. Stálu 
expozíciu otvára 
najstaršia datovaná 
busta Podobizeň 
umelcovho otca 
(1905), nasledovaná 
Hlavou Jána Krs-
titeľa (1906-12), v 
ktorej nájdeme ci-
teľný vplyv jeho 
profesorov a odkaz 
postrodenovskej modelácie (Lavína, 1930; Pijúci muţ, 1925-
30; Satyr, 1925-30). Značnú časť Koniarkovej tvorby pred-
stavujú pomníky rôznych tém. Zastúpené sú tieţ súťaţné ná-
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vrhy na výzdobu reprezentačných budov a alegorických tém, 
nevynímajúc komornú tvorbu. Jeho rozsiahle predprevratové 
dielo sa zničilo, alebo je rozptýlené v cudzine a vo vlasti zos-
talo neznáme. Ján Koniarek, mimoriadne disponovaný pre ob-
lasť monumentálnej sochárskej tvorby, si uvedomoval väzby 
pamätníkovej tvorby a jej ideologické pôsobenie.  

Pre milovníkov maliarstva bola sprístupnená najstaršia časť 
zbierkového fondu galérie. Kolekcia, ktorú tvorí päť desiatok 
výtvarných diel prináša prierez maliarskymi dielami prvej po-
lovice 20. storočia. V priestoroch galérie mohli návštevníci 
obdivovať práce autorov zvučných mien, ako sú Martin Ben-
ka, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, Vincent 
Hloţník atd.. Súčasťou kolekcie sú aj výtvarníci trenčianskeho 
regiónu - Hugo Gross, Irena Slavinská, či Ľudovít Bránsky.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia /1/2010 
 
      Slávnostným udelením cien skončil v sobotu 26. júna 

2010 18. ročník medzinárodného filmového festivalu Art 
Film Fest. Na záverečnom ceremoniáli v Kúpeľnej dvorane 
v Trenčianskych Tepliciach rozdali jedenásť cien pre filmy 
a ich tvorcov a dve festivalové ocenenia Zlatú kameru 
a krištáľovú kópiu Hercovej misie. 

Tajomstvom a prekva-
pením večera, nazvala 
moderátorka Eňa Vacva-
lová, osobnú účasť fran-
cúzskeho herca Gérarda 
Depardieua. Ten počas 
krátkej návštevy na festi-
vale stihol dňa 26. júna 
2010 popoludní pripevniť 

tabuľku vo festivalom parku na Moste slávy. Počas slávnost-
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ného ceremoniálu si nositeľ Zlatého glóbusu získal priazniv-
cov hneď  úvodnou vetou. „Bonjour. Ţiaľ, neviem po slo-
vensky, ale veľmi dobre si uvedomujem, aké je slovenské srd-
ce, pretoţe poznám váš futbalový tým,“ reagoval Gérard De-
pardieu aktuálne na futbalový šampionát. Cenu z rúk Petra 
Hledíka, viceprezidenta festivalu a riaditeľa sekcie Hercova 
misia a Zlatá kamera, prevzal so slovami, ţe film ho vţdy lá-
kal a uţ od detstva rád pozeral obrázkové knihy či pozoroval 
ţivoty obyčajných ľudí. Mal šťastie na mimoriadnych reţisé-
rov, vďaka ktorým mohol preţívať fantastické dobrodruţstvá. 
„Tento festival vo mne opätovne vyvolal všetky tieto pocity, 
pretoţe film je proste krásny,“ povedal francúzsky herec. 

Druhým oceneným bol slovenský kameraman Stanislav 
Szomolányi. „Celý ţivot som stál za kamerou a teraz som do-
stal zlatú. Mám z toho úprimnú radosť a chcem sa o ňu so 
všetkými podeliť,“ povedal bánovský rodák, ktorý nakrútil ta-
ké známe slovenské firmy ako „Slnko v sieti“ či „Pásla kone 
na betóne“. 

Hlavnou cenou Art Film Festu je Modrý anjel za najlepší 
film. Tento rok túto cenu vyberala medzinárodná porota zo 
štrnástich celovečerných filmov. Ocenila ruský film „Ako 
som preţil toto leto“ reţiséra Alexeja Popogrebského. Film 
uţ má na svojom konte Strieborného medveďa za výnimočné 
umelecké stvárnenie z Berlinale 2010 a obaja predstavitelia 
hlavných úloh získali Strieborného medveďa pre najlepšieho 
herca. Pre cenu prišiel osobne reţisér, ktorý povedal, ţe 
z rozhodnutia poroty má veľkú radosť, pretoţe viac ako polo-
vica filmov na festivale bola mimoriadne kvalitná. Potešilo ho, 
ţe sa porota nemusela sporiť o to, ktorý film je najlepší, hoci 
určite nebolo jednoduché vybrať. 

Modrého anjela za najlepšiu réţiu získal reţisér filmu Li-
banon Samuel Maoz. Snímka má okrem iných aj Zlatého leva 
z festivalu v Benátkach. „Protivojnové filmy majú naivnú am-
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bíciu zastaviť vojnu a aj ja som sa snaţil urobiť efektívny film 
a chcel som, aby ľudia porozmýšľali nad tým, či naozaj sa 
chcem takto uberať ďalej alebo či chcem ţiť vo svete, kde uţ 
nezaţijeme vojnu,“ povedal ocenený reţisér. 

Ocenenie „Modrý anjel“ za najlepší ţenský herecký výkon 
získala americká herečka Jennifer Lawrence z filmu „Zmrz-
nutá kosť“ reţisérky Debry Granik a ocenenie Modrý anjel za 
najlepší muţský herecký výkon si prevzal rumunský herec 
George Pistereanu za úlohu vo filme „Ak si chcem pískať, 
pískam“ reţiséra Florina Serbana. 

Po prvý raz na festivale odovzdali cenu pre slovenského 
filmového tvorcu, ktorý získal uznanie aj v zahraničí. Jej pr-
vým laureátom sa stal Mátyás Prikler so svojim filmom 
„Ďakujem, dobre“. 

Ako povedal člen poroty Peter Epstein, na festivale bol 
nadbytok kvality, a tak porota udelila ešte dve zvláštne uzna-
nia a to mladému švédskemu hercovi Sebastianovi Hiort af 
Ornäs za úlohu vo filme Sebbe reţiséra Babaka Najafiho 
a reţisérovi filmu „Teherán“ Naderovi Takmil Homayou-
novi. Ten okrem ocenenia dostal aj kyticu kvetov a ako pove-
dal, rád by ju venoval herečke, ktorá tento film ešte nevidela 
a vzhľadom k politickej situácii v Iráne asi ani neuvidí, preto-
ţe sa tu nebude premietať. 

V Medzinárodnej súťaţi krátkych filmov súťaţilo štyridsať-
tri snímok. Ocenenie „Na ceste“ získal devätnásťminútový 
film „Viera“ britského reţiséra Paula Wrighta. Zvláštne 
uznanie Poroty krátkych filmov získali dva filmy, „Mega-
heavy“ dánskeho reţiséra Fenara Ahmada a kanadská snímka 
„Narodenia“ reţisérky Anne Emond. 

Riaditeľa festivalu Petra Nágela potešil nárast návštevnosti. 
Ľudia si akoby znovu zvykali chodiť do Trenčianskych Teplíc. 
Záverečné slovo patrilo tradične prezidentovi festivalu Mila-
novi Lasicovi. Ten povedal, ţe Peter Nágel vymenoval asi 
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všetky číselné údaje o festivale, ale on si myslí, ţe nad všet-
kými číslami kraľuje jedno dvojčíslie 3:2. „Ţelám si, aby nám 
slovenskí filmári robili takú istú radosť ako futbalisti,“ zakon-
čil 18. ročník festivalu. 

www.sme.sk 27.06.2010 
 

Sídlom Mestskej galé-
rie v Trenčíne bude syna-
góga. Avšak jej technický 
stav si vyţaduje nutnú re-
konštrukciu. Práce budú 
pokračovať aj počas prvej 
výstavy. V Mestskej galé-
rii, ktorá sídlila na Mie-
rovom námestí, sa po-

sledná výstava konala 27. júna 2010. Keďţe vlastník objektu, 
mesto Trenčín, ju predalo súkromnej firme, galéria a aj ostatní 
nájomníci sa odtiaľ museli vysťahovať a nájsť si náhradný 
priestor. Ako riešenie sa našla synagóga po dohode medzi 
mestom Trenčín a spoločnosťou Herbaria, ktorá ju spravuje. 
Objekt však vyţaduje rekonštrukciu, v rámci ktorej je nutné 
vybudovať aj sociálne zariadenie a vyriešiť vykurovanie, ka-
nalizáciu, siete a ďalšie práce. Po rekonštrukcii by sa mala stať 
multikultúrnym artcentrom. 

Rekonštrukciu bude zabezpečovať spoločnosť Herbaria, 
ktorá ju má synagógu v prenájme od Ústredného zväzu ţidov-
ských náboţenských obcí. Na postup prác dohliada Krajský 
pamiatkový úrad a Mesto Trenčín. 

„Na dokončenie prác bude treba doba dvoch mesiacov, aby 
mohla fungovať aj galéria,“ povedala PhDr. Oľga Hodálová. 

Do septembra 2010, keď chce Ústredný zväz ţidovských 
obcí na Slovensku pripraviť v trenčianskej synagóge koncert k 
ţidovskému novému roku, je naplánované asanovať vlhkosťou 
poškodené vnútorné omietky, odizolovať steny kvôli prieniku 
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vlhkosti, vymeniť poškodené obklady a dokončiť zázemie pre 
galériu. 

V objekte bude treba uskutočniť reštaurátorský i archeolo-
gický výskum. 
Na rekonštruk-
ciu synagógy 
poskytne Mesto 
Trenčín dotáciu 
sedemtisíc eur, 
povedala ho-
vorkyňa mesta 
Erika Ságová. 

Ţidovská 
obec mala pred 
vojnou v Trenčíne dvetisíc päťsto ľudí, ich počet je dnes malý, 
ţe sa vojdú do malej modlitebne. Na svoje náboţenské účely 
veľkú synagógu nepotrebujú, preto ponuku mesta na zriadenie 
mestskej galérie v nej prijal Ústredný zväz ţidovských nábo-
ţenských obcí pozitívne. Synagóga sa poskytuje bezplatne do 
výpoţičky mestu Trenčín s tým, ţe bude hradiť len svoje pre-
vádzkové náklady. 

Miestom ţidovských náboţenských zhromaţdení bola sy-
nagóga do obdobia Slovenského štátu, keď bola zničená. Po 
druhej svetovej vojne ju ľudia, ktorí preţili holokaust, zrekon-
štruovali, vysvätili a znova otvorili. Štát im ju znovu v päťde-
siatych rokoch vzal a pouţil ako sklad odevného závodu. 

V roku 1993 sa synagóga vrátila reštitúciou do majetku 
Ústredného zväzu ţidovských náboţenských obcí. Od roku 
2005 je v správe trenčianskej spoločnosti Herbaria. V súčas-
nosti je synagóga zaradená vo svetovej ceste ţidovského kul-
túrneho dedičstva. 

www.sme.sk 29.06.2010 
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Objekt synagógy Mestskou galériou v Trenčíne bol preme-
novaný na „Synagóga Art Gallery“. Keďţe rokovania dospe-
li do úspešného konca, tak po rokovaniach sa stanovil termín 
otvorenia pre verejnosť dňa 1. júla 2010. Následne sa začali 

vykonávať re-
konštrukčné prá-
ce, na ktoré Mes-
to Trenčíne pri-
spelo dotáciu se-
dem tisíc eur. 
Ďalej bolo do-
hodnuté, ţe po 
otvorení synagó-
gy bude mestská 
galéria vyuţívať 

bezplatne a hradiť bude náklady spojené za odber energií. Prvá 
výstava v rekonštruovaných objektoch sa uskutočnila dňa 9. 
júla 2010 od autorky Mgr. Izabely Bulkovej. 

Trenčan č. 10/2010 
pomocná evidencia 764/3/2010 
 
Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne pripravila pre 

deti počas letných prázdnin program plný čítania a zábavy. Do 
prázdninovej školy, v ktorej sa neskúša, pozvala všetky deti. 
Kaţdý deň dopoludnia, od desiatej do dvanástej hodiny, čakali 
na deti letné superkluby. 

Pondelky patrili čítaniu, utorky maľovaniu, v stredu môţu 
prázdninujúce deti pomocou kníh spoznávať prírodu a na ko-
niec týţdňa pripravili v kniţnici tvorivé dielne a športové dni. 
Na hádanky pre dievčatá, matematiku pre chlapcov a kríţovky 
pre všetkých sa môţu tešiť všetky deti, ktoré počas júla prídu 
do kniţnice na Dlhých Honoch. 
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Pre školákov zo sídliska Juh bol naplánovaný program na 
kaţdú letnú stredu. Voľný čas deti trávili medzi knihami v ríši 
rozprávok, čerpali nové vedomostí zo ţivota zvierat, prírody a 
vedy, hranie spoločenských hier či surfovanie po internete. 

Na rozprávkové súostrovie sa preniesli deti v utorky a piat-
ky v kubranskej kniţnici, keď počas popoludnia trávili deti čí-
tali na pokračovanie z kniţky spisovateľa Pavla Paulendu a po 
kaţdom čítaní sa pokúsili vytvoriť najkrajšiu ilustráciu. 

www.sme.sk 18.07.2010  
 
Od 2. júla 2010 vystavoval v Katovom dome v Trenčíne 

akademický maliar Marián Prešnajder, ktorý svojej výstave 
dal meno In medias res, čo je jeho pohľadom na to, čo bolo je 
a čo bude. 

Tvorba autora vychádza podľa jeho slov z historizujúcich 
motívov „je to pohľad do minulosti, ako to bolo kedysi, čo 
vlastne z toho zostalo a čo nás ďalej čaká. Je to pohľad na člo-
veka a jeho problémy, ktoré boli kedysi dávno. Po takomto 
pohľade zistíme, ţe vzájomné vzťahy boli také isté ako dnes 
a v podstate sa nič nezmenilo. Obrazmi chcem upozorniťna to, 
čo sa na svete stáva. Preto sú tu rôzne torzá, kamenné sochy 
a dotyky prírody. “ 

Marián Prešnajder maľuje celý ţivot. Ako vraví, je to nielen 
jeho koníček, ale zároveň a profesia. Venuje sa olejomaľbe na 
plátno i na drevo. Jeho tvorba sa počas ţivota vyvíjala aţ do 
dnešnej podoby. Nie je to klasická olejomaľba, skôr maľba 
štrukturálna, tvarová a farebná. V kompozícii aj vo farbe sa 
snaţí zvýrazniť napätie, túţbu a ďalší pohľad na budúcnosť. 
V jeho obrazoch dominuje farebnosť, ktorá podľa jeho slov 
vychádza optimistického pohľadu na svet. „Tvary sú ostré, 
niekedy aţ bojovné, ale práve farba navodzuje pozitívnu at-
mosféru a to je to, čo chcem svojimi obrazmi povedať,“ dodal 
umelec. 
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V závere umelec dodáva, ţe ako dieťa vystavoval svoje ob-
rázky na Trenčianskom hrade a má k Trenčínu pozitívny 
vzťah. Z toho aj vyplýva, ţe po Bratislave je Trenčín obľúbe-
ným mestom. Rád by som sa so svojimi obrazmi do Trenčína 
ešte vrátil. 

Trenčianske noviny 12.07.2010 
pomocná evidencia 488/1/2010 
 
S dojatím a veľkou námahou otváral 14. ročník Pohody jej 

zakladateľ a hlavný organizátor Michal Kaščák dňa 8. júla 
2010. Na hlavnom pódiu večer pred koncertom Štátnej filhar-
mónie z Košíc a Zboru svätej Cecílie privítal Michal Kaščák 
návštevníkov festivalu. Poďakoval sa im za podporu a silu. Na 
festivale sú podľa jeho slov najdôleţitejší práve návštevníci, 
preto je mu ľúto, ţe vlaňajší ročník priniesol ľuďom smútok. 

Najväčší a najznámejší slovenský hudobný festival, ktorý sa 
kaţdoročne konal na trenčianskom letisku, ktorý postihla vlani 
tragédia. Pri páde stanu na jednom z pódií zahynuli dvaja náv-
števníci a Michal Kaščák sa dlho rozhodoval či bude v uspo-
radúvaní festivalu pokračovať. Diváci sa mu za pokračovanie 
festivalu pri otvorení odvďačili búrlivým potleskom a skando-
vaním „Mišo, Mišo“ a on len ťaţko hľadal slová. 

„Myslíme na to, čo sa stalo minulý rok... Chcem vám pove-
dať, ţe ľudia sú pre nás najdôleţitejší, preto je nám ľúto, ţe 
minulý rok festival priniesol mnohým ľuďom aj smútok,“ po-
vedal Michal Kaščák. „Requiem“ od Wolfganga Amadea Mo-
zarta venoval obetiam Pohody 2009 Nikolke Kapkovej a 
Martinovi Kašákovi, teda návštevníkom, ktorí sa uţ z festi-
valu domov nevrátili. ...aby sme si uvedomili, akí sme krehkí. 
Ţe ţivot prináša aj smutné veci, ale napriek tomu chceme, aby 
bol festival veselý,“ dodal. Na mieste, kde vlani na stovky ľu-
dí padol stan, sú tento rok stoţiare s vlajkami v tvare motýlích 
krídiel. Obete pripomínali dve osadené sviece. 



383 
 

Podľa polície za pád stanu je zodpovedný jeho nemecký 
majiteľ. Organizátori preto tento rok oslovili britskú renomo-
vanú spoločnosť, aby postavila veľkorozmerný O2 stage. Cel-
kom bolo na letisku vyše 60 stanov. Kapacita festivalu bola 
pre tento rok obmedzená na 30 - tisíc návštevníkov. Počas fes-
tivalu sa na desiatich scénach k slovu dostali hudobníci, spiso-
vatelia, divadelníci, novinári, ale tento rok napríklad aj balet-
ky. Zabezpečená bola kyvadlová doprava, zmluvné taxíky a 
počas podujatia bol v areáli zadarmo distribuovaný aj denník. 
Najväčšími menami  tohtoročnej Pohody boli Leftfield, Scis-
sor Sisters, The Stranglers, Klaxons, Ian Brown, Juliette Le-
wis, José Gonzáles, The XX, Does It Offend You, Yeah?, Max 
Romeo či Friendly Fires. Zo slovenských interpretov vystúpili 
Jana Kirschner, Puding pani Elvisovej, Bez ladu a skladu, Pa-
ra, Chiki liki tu-a či Collegium Musicum. 

Festival Baţant Pohoda aj v tomto ročníku bol stretnutím 
rôznych kultúr, národností i generácií. V programe bolo zara-
dených celkovo 196 predstavení účinkujúcich z 27 krajín sve-
ta. Najviac bolo koncertov, presne 110. Od tanečnej energickej 
šou Scissor Sisters, cez elektronických mágov Leftfield, roc-
kovej smršte v podaní Juliette Lewis, kráľovnej soulu Sharon 
Jones s rešpektovaným telesom The Dap Kings aţ po zboţ-
ňovaného i nenávideného lídra britskej indie-scény Iana 
Browna alebo dve z najţiadanejších skupín súčasnosti Kla-
xons a mladučkých The xx. Úderku z world music viedol Or-
chester Baobab, reggae zastúpil jeden z predstaviteľov pô-
vodného zvuku Max Romeo. Medzi dídţejmi vynikal dubste-
pový Skream či Zinc, levitujúci na pomedzí d´n´b a housu. V 
zostave domácej scény nechýbali ostrieľané koncertné skupiny 
ako Para či Bez ladu a skladu alebo Jana Kirschner, opäť 
spievajúca v slovenčine, obľúbené kapely Puding Pani Elvi-
sovej, Billy Barman, ale aj nádeje ako Moustache či Ink 
Midget & Pjoni. 
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Na festivale bolo odohratých 23 divadelných predstavení, 
neboli tradiční hostia z Čiech Divadlo na tahu, ale ani zaují-
mavé slovenské súbory Divadlo P.A.T. , Divadlo z pasáţe a 
Divadlo bez domova či viacero takých, ktorých repertoár bol 
určený predovšetkým najmenším návštevníkom. 

Po prvýkrát v histórii festivalu diváci obdivovali baletné 
vystúpenie súbor Baletu Slovenského národného divadla 
predstavením „Bolero“. Nechýbalo tanečné predstavenie súbo-
ru DOT504 z Prahy, Štúdio tanca z Banskej Bystrice. Lahôd-
kou bolo aj tanečno-akrobatické predstavenie súboru Argolla. 

Na festivale sa krstili štyri knihy. Dve z nich boli určené 
najmä deťom - Muflón Ancijáš a jeho spanilá jazda a dru-
hou Malebné leporelo s obrázkami Márie Slovákovej. Kniha 
Na výlete do vesmíru, bola aj prvým kniţným titulom Agen-
túry Pohoda. Krstiť svoj prvý román Piata loď  prišla Monika 
Kompaníková. Hudobníci z Chóru váţskych muzikantov, 
oslavujúci tridsať rokov na scéne, pripravili svoju autobiogra-
fickú Cestu od boľševika k nezávislosti. 

Areál letiska vyzdobila slovenská výtvarníčka Mária Slo-
váková pôsobiaca vo Veľkej Británii. Okrem toho  sa predsta-
vili Kreatívna zóna, Design Market, Galéria Space s projek-
tom nomadSpace, Euforion, Fashion Recycling Lab, Čerstvý 
Dizajn či designéri Vysokej školy výtvarných umení z Brati-
slavy. 

Na programe bolo sedemnásť debát s tématikou spoločen-
ských, sociálnych či kultúrnych problémov. Medzi nimi boli 
zaujímavé témy o bezpečnosti na festivaloch, o povodniach, o 
slovensko-maďarských vzťahoch, o súdnictve. Hovorilo sa aj 
o hokeji, kde pozvanie prijal slovenský reprezentant Michal 
Handzuš. 

Na záver tohoročného úspešného 14. ročníka najväčšieho 
letného festivalu na Slovensku Pohoda je nutné konštatovať 
niekoľko zásadných údajov : 
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- bol obmedzených na počet tridsaťtisíc návštevníkov;  
- po tragédii, ktorá sa na letisku stala v roku 2009, sa venova-

la pozornosť bezpečnosti na podujatí. Šéf bezpečnosti na 
jednom z najlepších európskych festivalov Roskilde a šéf 
medzinárodnej asociácie festivalov YOUrope Henrik Nil-
ssen konštatoval, ţe festival bol dobre zorganizovaný, bez-
pečný;  

- pribudli dva nezávislé tímy, ktoré kontrolovali všetky stav-
by, myslí sa tým stany; 

- Slovenský hydrometeorologický ústav na letisku svoj troj-
členný tím, ktorý neustále sledoval počasie; 

- v lekárskej sluţbe pracovalo šesť lekárov a štyridsaťštyri 
zdravotných sestier, ktorí ošetrili 130 osôb s drobnými po-
raneniami. 
www.sme.sk 08.07.2010, 09.07.2010 
pomocná evidencia 497/1/2010, 498/1/2010 

 
 
  

 
Premiéra trenčianskej synagógy 

vo funkcii nového výstavného prie-
storu Mestskej galérie v Trenčíne sa 
uskutočnila dňa 9. júla 2010 autor-
skou výstavou Izabely Bulkovej pri 
príleţitosti jej ţivotného jubilea 60 

rokov, ktorú nazvala Cesty.  
V úvode vernisáţe vy-

stúpil primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav 
Celler, ktorý jubilantke za-
blahoţelal v mene svojom, 
ako aj v mene všetkých de-
tí, ich rodičov, ktoré nauči-
la práve maľovaním po-

jubilujúca Mgr. Izabela Bulková 

blahoţelanie jubilantke primátorom Ing. Branislavom Cellerom 
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znávať krásu ţivota. Vyjadril svoju spokojnosť, ţe práve touto 
výstavou sa sprístupnil tento priestor pre kultúrne vyţitie. 

Tvorbu vystavujúcej Izabely Bulkovej zhodnotila kurátorka 
výstavy PhDr. Ela Porubänová, ţe „kým jej raná tvorba nies-
la znaky pochmúrnosti, tragičnosti a dezilúzie, tak dnes vo 
svojich osobných zjaveniach prešla k harmónii a zmiereniu 
v prítomnosti. Terajší čas priniesol ochranné krídla anjelov, 
prúdenie ţivotodarných 
energií, radosť z  kolo-
behu prírody, potešenie 
z krátkeho a pominu-
teľného krásneho času 
motýľov. Jej farby sa 
rozsvietili v svetelných 
lúčoch, ktoré si otvára-
jú cestu do imaginárne-
ho sveta pokoja, ticha 
a zmieru, obyčajného ľudského porozumenia a pokory. Pre-
vládajúca modroţltozelená farebnosť v harmónii so svetlom 
akoby symbolizovala éterické duchovno. Izabela maľuje, lebo 
vie, maľuje, lebo chce. Jej ţivot a tvorba sú neoddeliteľne pre-
pojené. Dnes, viac ako inokedy hľadá harmonický súzvuk 
s prírodou. Inšpiráciu nachádza v bošáckych pastorálach, 
v prírode neďaleko svojej chalupy, ktorá tíši jej dušu a prináša 
pokoj. Dnes sa uţ nebojí snívať  ani plniť si sny.“ 

Na záver vernisáţe výstavy spolu s primátorom Ing. Branis-
lavom Cellerom uviedla do ţivota vlastné prozaické dielo 
„Veľmi veselé príbehy“. 

vlastné poznámky 
 
Publikáciu zachytávajúca hrôzy preţité státisícami ľudí 

predstavila dňa 15. júla 2010 trojica zainteresovaných – autor-
ka a historička Katarína Hradská, psychiater a vydávateľ 

uvedenie do ţivota diela „Veľmi veselé príhody“ 
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MUDr. Jozef Hašto a Egon Gál, ktorý preţil v detstve holo-
kaust preţil.  

Holokaust je téma, ktorá mrazí aj sedemdesiat rokov od 
ukončenia fašistických hrôz a segregácie ľudí druhej svetovej 
vojny. Ako sa k tejto téme dostala, spoluautorka publikácie 
Katarína Hradská povedala – „Chcela som poznať nepoznané 
a to, čo bolo tabuizované. Keď som chodila do školy o Ţidoch 
sme nič neučili. Preto som otvorila tu tretiu komnatu. Mnohí 
Nemci sa po vojne obávali, ako napáchané zverstvá 
v koncentračných táboroch vysvetlia svojim vlastným deťom.“  

Ţijúcich ľudí zo ţidovského spoločenstva, ktorí preţili na 
vlastnej koţi je na Slovensku iba tristo. Slovensko platilo Ne-
mcom za kaţdého deportovaného človeka 500 ríšských ma-
riek. Egon Gál preţil holokaust v Terezíne, o ktorom nechcel 
dlho hovoriť. Je pre neho nepochopiteľné, ţe ako mohli du-
ševne zdraví ľudia páchať takéto hrôzy. O svojom osude ho-
vorí, ţe „rodičia ma nechali pokrstiť na evanjelika, čí mysleli, 
ţe ma zachránia. To platilo do roku 1944, keď ľudia, ktorí 
konvertovali k inému náboţenstvu mali výnimky. Po roku 
1944 to padlo, a tak som aj ja preţil transport. 

MUDr. Jozef Hašto tému holokaustu ozrejmil z odborného 
hľadiska, keď hovorí, ţe „holokaust je určitým spôsobom stále 
tabu vo všetkých krajinách, kde došlo k vyvraţďovaniu Ţidov 
a k transportom do vyhladzovacích táborov. Aj medzi obeťami 
holokaustu, ktoré preţili vznikol akýsi pakt mlčania. 
Z psychiatrického hľadiska je to však pochopiteľné, lebo ľudia 
nechcú rozprávať, ktoré sa ich bolestivo dotýkajú, pretoţe by 
znova preţívali bezmocnosť, úzkosť a pocity zúfalstva. Pamä-
ťová stopa z takejto traumy pretrváva do konca ţivota. Opak 
je u páchateľov holokaustu, kde psychiater nediagnostikuje 
ţiadne duševnú poruchu. Títo ľudia ţili v zdvojenej identite, 
na jednej strane ako vzorný manţel a starostlivý otec a na 
strane druhej aktér vyhladzovania a vyvraţďovania.  
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Trenčianske noviny 26.07.2010 
pomocná evidencia 519/1/2010 
 
Tohoročná výstava tretia výstava v mestskej veţi mala svo-

ju vernisáţ dvojica nádejných umelkýň grafičky Alexandry 
Hudecovej a fotografky Ţófie Ţatkovej podvečer dňa 16. júla 
2010. Po otvorení a privítaní hostí Mgr. Renátou Kaščáko-
vou, o vystavujúcich autorkách a ich dielach hovorila triedna 
učiteľka vystavujúcej Ţófie Ţatkovej zo Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne Katarína Mašková.  

Maturantka foto-
grafického odboru 
Strednej umeleckej 
školy v Trenčíne Ţó-
fia Ţatková sa pred-
stavila svojou pre-
miérovou výstavou 
fotografií. Výtvarníč-
ka Alexandra Hude-
cová predstavila náv-

števníkom mestskej veţe svoje výtvarné prvotiny malieb, kre-
sieb a grafik. Obe spája okrem lásky k umeniu aj rodinný 
vzťah.  

Výstavou v trenčianskej mestskej veţi obe umelkyne začali 
sériu ich spoločných výstav, keď budú pokračovať výstavami 
v Bratislave, Nitre a Liptovskom Mikuláši. 

Trenčianske noviny 26.07.2010 
pomocná evidencia 516/1/2010 
 
V zrúcaninách benediktínskeho kláštora na Skalke pri Tren-

číne sa konala 17. júla 2010 slávnostná vernisáţ výstavy tre-
tieho ročníka medzinárodného sympózia Ora Et Ars.  
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Osemnásť umelcov sa tento rok 2010 podujalo svojimi ob-
razmi, sochami, básňami 
či literárnymi textami 
hovoriť o tom, ako na 
nich pôsobí najstaršie 
pútnické miesto na Slo-
vensku - Skalka pri 
Trenčíne. „Som šťastná, 
ţe som súčasťou tohto 
sympózia,“ povedala 

ruská maliarka Oxana Begma. „Toto miesto je preniknuté 
zvláštnou atmosférou. Keď k tomu pridám, ako srdečne nás tu 
všetkých vítali, bolo nádherné tu pracovať.“ 

Za výnimočné miesto pre tvorbu označila Skalku aj poľská 
výtvarníčka Bernadetta Stepien. Spisovateľ Daniel Hevier 
na sympóziu namaľoval veľkorozmerné plátno, ktoré chce na 
Skalke nechať do 
budúceho ročníka 
sympózia, aby ho 
dotvoril čas spolu 
s vetrom, daţďom 
a snehom. Príbeh 
obrazu zachytil ka-
merou filmár Jaro-
slav Pištek. Uve-
rejnili ho na youtu-
be pod značkou ora et ars. 

„Tieto múry som často skicoval,“ povedal jeden z domácich 
výtvarníkov Ján Hubinský. „Na sympóziu som, ale spoznal 
ich ďalší rozmer, vďaka ľuďom, ktorých som tu stretol.“ Na 
vernisáţi nechýbal ani Stanislav Štepka, ktorý je hosťom 
sympózia od prvého ročníka. „To, ţe je to neopakovateľné 
miesto nie je len fráza,“ povedal. „Všetci o tom hovoria, do-
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konca s takým  pátosom. Pre mňa to má veľmi silný impulz. 
Voľačo to v človeku zaţne a myslím, ţe zaţne voľačo dobré. 
A ak to potrvá len krátke obdobie, aj to nie je zlé. Ak to potrvá 
dlhšie, potom je to výborné,“ povedal literát a herec Radošin-
ského naivného divadla Stanislav Štepka. 

Sympózium tretieho ročníka Ora et ars trvalo od 21. do 30. 
júna 2010 v areáli Malej a Veľkej Skalky. Uţ v prvom ročníku 
si dalo za cieľ propagovať Skalku medzi domácimi obyvateľ-
mi i zahraničnými návštevníkmi Slovenska. Správca Skalky 
MUDr. Ivan Horváth potvrdzuje, ţe záujemcov je viac. „Ľu-
dia vďaka sympóziu nachádzajú Skalku, jej duchovné 
a prírodné hodnoty a návštevnosť stúpa.“ 

Vyvrcholením tretieho ročníka medzinárodného výtvarno-
literárneho sympózia „Ora Et Ars Skalka 2010“ sa stala jeho 
slávnostná vernisáţ v historických priestorov kláštora Veľkej 
Skalky. Program otvoril moderátor Štefan Bučko. V pro-
grame vystúpilo gre-
goriánske zoskupe-
nie Schola Parva 
z Prahy,  čítanie lite-
rátov Milana Hudu 
a Ľubomíry Mihá-
likovej z vlastnej 
tvorby, úryvky z hry 
Radošinského naiv-
ného divadla „Mám 
okno“ v podaní interprétov Stanislava Štepku a Richarda Feli-
xa, a záverečné vystúpenie speváckeho zboru starej hudby Ar-
cus zo Ţiliny. 

 vlastné poznámky  

 
Skupina historického šermu Wagus v Trenčíne uţ dvadsať 

rokov spríjemňuje svojim umením, rôznymi kaskaderskými 
kúskami kultúrny ţivot v Trenčíne. Toto významné jubileum 
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svojej činnosti si pripomenuli jej členovia na 5. ročníku 
Trenčianskych historických slávností v dňoch 26. aţ  30. jú-
la 2010 a 16. ročník Trenčianskych hradných slávností 
v dňoch 31. júla a 1. augusta 2010. 

Trenčianske historické slávnosti aj v tento rok sa konali na 
Mierovom námestí v ohraničenej ploche vyplnenej 100 tonami 
piesku, na ktorej sa v pripravenom programe preháňali rytier-
ske turnaje, ukazovali svoje umenie sokoliari sv. Bavona 
z Banskej Štiavnice, tanečníci, komedianti, divadelníci, šer-
miari a podobne. Slávnostné otvorenie Trenčianskych histo-

rických slávností sa 
uskutočnilo v podvečer 
26. júla 2010, na kto-
rom sa za úţasnej kulisy 
malých a dospelých 
návštevníkov zúčastnili 
predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH a primátora Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler, 
ktorí zasadli na vyvýšené miesto kolbiska. Po ich súhlase sa 
predstavili so svojim umením sokoliari sv. Bavona z Banskej 
Štiavnice so svojimi dravými vtákmi, po nich vystúpili taneč-
níci a tanečníčky z Wagusu s ukáţkami tancov zo stredoveku 
a napokon sa predstavili 
so svojou šikovnosťou 
pri plnení rôznych úloh 
rytieri na koňoch. Úpl-
ný záver patril streľbe 
z kanóna, ktorá slávnos-
ti otvorila. 

No i ďalšie štyri dni 
sa odohrávali na Miero-
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vom námestí rytierske turnaje na koňoch, v ktorom sa predsta-
vilo Spoločenstvo rytierov „Memento mori“ z Uherského 
Ostrohu a skupina historického šermu „Wagus“, nechýbal 
opäť dobový sprievod, vystúpenie sokoliarov, tanečníkov, 

brušných tanečníc, ukáţky delostre-
lectva a pouţitia zbraní a atraktívnou 
ohnivou show. Atmosféru Mierové-
ho námestia týchto chvíľ dotváral 
historický jarmok umeleckých reme-
selníkov a hlavne pre deti to bola at-
raktívna jazda na koníkoch a vo-
zenie na kolotoči. Po rozlúčke 

s návštevníkmi na Mierovom námestí sa v ďalších dňoch 
program presunul na Trenčiansky hrad, kde sa konali Tren-
čianske hradné slávnosti. 

vlastné poznámky 
 
Poprední československí herci nezaháľali cez letné divadel-

né prázdniny. Dňa 2. augusta 2010 rozloţili svoj stan na Mie-
rovom námestí v Trenčíne, aby počas 10. ročníka Letných 
shakespearovských slávností priniesli nesmrteľný odkaz Rím-
skeho impéria, keď historické jadro ovládol slávny milenecký 
pár Antonius 
a Kleopatra. 

Tento bon-
bónik trenčian-
skeho divadel-
ného leta zapl-
nenému Mie-
rovému námes-
tiu chutil. Hra 
najväčšieho 
anglického 
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dramatika je nielen oslavou ţivota a lásky, ale aj obrazom ne-
skrotnej túţby po moci a politickej kariére. Atmosféru z čias, 
keď sa Rímska republika otriasala v základoch verne priblíţili 
Ján Koleník ako Marcus Antonius, Henrieta Mičkovicová ako 
Kleopatra, Ľuboš Kostelný ako Octavius Caesar, Petr Halber-
stadt ako Domitius Enobarbus.  

Konfrontácia dvoch mocností starovekého sveta na javisku 
dokreslila skvelá choreografia. Hra svetiel umoţnila protago-
nistom obývať scénu aj v oddychových pasáţach. Predstavenie 
poskytlo priestor i na intrigy, humor, chrabrosť a poéziu.  

vlastné poznámky 
 
V Báčskom Petrovci sa kaţdoročne konajú tradičné Sloven-

ské národné slávnosti. Ich 49. ročník si nenechali ujsť ani 
členovia chopper klubu Black Kings z Trenčína a ich priatelia. 

Na viac ako šesťstokilometrovú trasu sa 5. augusta 2010 
vydalo sedem motoriek s trinásťčlennou posádkou a jedným 
sprievodným vozidlom. Trenčania tak mohli spoznať miestnu 
kultúru, okolitú krajinu a zistiť, ako sa vedia zabávať srbskí 
Slováci. „Ľudia nás oslovovali, zdravili, pozývali nás ochutnať 
domáce produkty i pálenku“, povedal Marek alias Sifon. Pod-
ľa organizátora akcie a prezidenta chopper klubu Miroslava 
Appelta je zas zaujímavé, ţe Slováci tu ţijú viac ako 250 ro-
kov a stále si zachovávajú svoju identitu a národné tradície. 
Black Kings v obci okrem účasti na slávnosti navštívili po-
ľnohospodárske múzeum a Dom Matice slovenskej, v ktorom 
odovzdali pamätnú drevorezbu zhotovenú pre túto príleţitosť. 
Motorky prevetrali aj na jedinom ostrovnom pohorí Fruška 
Hora, ktoré vyčnieva do výšky takmer päťsto metrov. Ako 
správni motorkári si nenechali ujsť ani miestny motorkársky 
zraz.  

Cesta späť bola síce trocha bolestivá, hlavne na zadnú časť 
tela, ale celá posádka sa našťastie bez nehody vrátila domov. 
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Ako na záver povedal Miroslav Appelt, „celá akcia v nás za-
nechala hlboký dojem a radi sa sem opäť o rok vrátime“. V 
srbskej obci Báčsky Petrovac ţije aţ 7.500 Slovákov a v ce-
lom Srbsku sa ich nachádza viac ako 70.000. 

Hlavným dôvodom tohto veľkého počtu našich rodákov v 
Srbsku bolo prenasledovanie evanjelikov katolíkmi v 18. sto-
ročí. Preto evanjelická komunita bola prinútená opustiť Slo-
vensko a masívne migrovať do Srbska, kde je aj v súčasnosti 
vidieť viac evanjelických kostolov ako katolíckych. Slovenskí 
evanjelici sa v Srbsku veľmi rýchlo zabývali a začali si tu bu-
dovať svoju komunitu. Dlhodobým vývojom sa im podarilo 
zaloţiť si Slovenské gymnázium, Dom Matice slovenskej a 
pobočku Lekárskej fakulty sv. Alţbety. Dokonca aj všetky ná-
pisy a informačné tabule sú dvojjazyčné, v srbčine i slovenči-
ne, a preto sa v Báčskom Petrovci nestratíte. 

www.sme.sk 29.08.2010  
pomocná evidencia 552/1/2010  

 
Literárna noc sa v priestoroch Verejnej kniţnice Michala 

Rešetku sa uskutočnila dňa 9. augusta 2010 uţ piaty raz. 
Podujatie si počas svojej histórie uţ získalo veľkú obľubu. Or-
ganizátorom podujatia bol Literárny klub OMEGA, ktorý pri 
Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne pôsobí uţ štr-
násty rok, zdruţujúci nielen literárnych tvorcov, ale všetkých 
záujemcov o kultúrne a spoločenské podujatia.  

Program piatej Literárnej noci bol pestrý, formovaný spo-
ločne s dôrazom na tvorivú a umeleckú stránku. V rámci cyklu 
Poznávame Trenčanov si jeho účastníci pripomenuli fotogra-
fickú a literárnu tvorbu Jána Hajducha a jeho syna Petra. 
Stretli sa s jubilujúcim výtvarníkom Júliusom Remperom. 
Informácie o týchto známych osobnostiach pripravila a pred-
niesla  Eva Struhárová z oddelenia regionálnej literatúry Ve-
rejnej kniţnice Michala Rešetku. Výtvarnú tvorbu Júliusa 
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Rempera nám odborne a zároveň zrozumiteľne predstavil spi-
sovateľ a milovník umenia Rudolf Dobiáš. 

Pozvanie na podujatie prijali aj účastníci výtvarno - literár-
neho sympózia Ora Et Ars spisovateľ Rudolf Dobiáš, básnik 
Štefan Kuzma a výtvarník Ján Hubinský. Zo zatiaľ posled-
nej knihy poézie Prienik do ticha prečítal autor Štefan Kuzma 
zopár ukáţok. Priblíţili zúčastneným nezabudnuteľnú atmo-
sféru podujatia a osobné dojmy a vyznania. 

Keďţe rok 2010 bol rokom Jozefa Cígera Hronského, tak 
Literárna noc patrila aj tomuto skutočnému mágovi slovenskej 
medzivojnovej literatúry. Ţivotné osudy a literárnu tvorbu 
Hronského priblíţila predsedníčka Miestneho odboru Matice 
Slovenskej  v Trenčíne Mgr. Marta Halečková. 

Divadielko Dotyky svojím vystúpením navodilo úţasnú po-
etickú atmosféru nielen výberom poézie, ale aj recitátorským 
umením. Dokázali po krátkom recitátorskom nácviku spolu 
s členmi literárneho klubu Martou Batkovou a Dušanom 
Lázničkom predniesť „Dva vŕšky“ od Pavla Országa Hviez-
doslava. Prítomní mali príleţitosť prečítať ukáţky vlastnej 
tvorby. Pokiaľ nemali odvahu, profesionálne  sa zhostila číta-
nia členka divadielka Dotyky Miška Novotová. 

Podujatia Literárneho klubu Omega si uţ bez hudobného 
vstupu skupiny „3 Dband“ pod vedením Dušana Ţembera. 
Svojim hudobným majstrovstvom, piesňami otextovanými 
Dušanom Ţemberom, spolu s divadielkom „Dotyky“ vedené-
ho Zuzkou Starostovou, recitátormi Jozefom Kohútom, 
Petrom Špirkom a Miškou Novotovou, a dobrou náladou 
prispeli veľkou mierou k príjemnej augustovej noci. 

www.sme.sk 16.08.2010  
pomocná evidencia 529/1/2010 
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Trenčiansky festival „Pri trenčianskej bráne“ sa konal 
v dňoch 10. aţ 12. augusta 2010 uţ po dvadsiaty štvrtý raz. 

Mesto Trenčín sa tak 
vrátili k jeho pôvodnej 
dĺţke trvania troch dní. 
Zatiaľ, čo v uplynulom 
roku stál festival tritisí-
ce eur, tak tento rok 
v rozpočte bola na tento 
účel vyčlenená sumu 
desaťtisíc eur.  

K festivalu tradične patril jarmok ľudových výrobkov, 
v ktorom remeselníci ponúkali drevené výrobky, vyšívané 
vankúše, prútené koše či sladké dobroty. Neodmysliteľnou sú-
časťou festivalu bol burčiak a jarmočné špeciality – pečené 
klobásky, trdelník a medovina.  

Festival sprevádzali sprievodné kultúrno-športové poduja-
tia, ktoré začali uţ v piatok 10. augusta 2010 vystúpením Det-
ského folklórneho súboru „Zlatováčik“, naň nadviazal Detský 
folklórny súbor 
„Radosť“, 
Mestský dy-
chový orches-
ter Základnej 
umeleckej ško-
ly Trenčín 
a programový 
deň uzavrela 
rocková skupi-
na „Simplity. 
Sobotňajší deň bol viac menej upršaný a začal ho vo veľkom 
štýle Dychový orchester a maţoretky z Novej Dubnice, na 
ktorý nadviazalo divadelné predstavenie „Ofina“ z Ruţom-
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berka, tanečné skupiny „Goonies“ a „Aura“ z Trenčína, Folk-
lórne súbory „Senior Druţba“, „Nadšenci“, „Druţba“ a „Tren-
čan“. Nedeľné poobedňajšie vystúpenie v príjemnom slneč-
nom prostredí otvorila „Detská dychová hudba Rudolfa Heč-
ku“ z Dolnej Súče, na ktorú potom nadviazali „Foklórny súbor 
Kubran“, „Detský folklórny súboru Nezabúdka“, a program 
uzavrel „Detský folklórny súbor Kornička“ z Trenčína. 

Trenčianske noviny 13.09.2010 
pomocná evidencia 600/1/2010  
 
V priestoroch Mestskej veţe otvorili v piatok 13. augusta 

2010 výstavu pod názvom Kreslený humor Vladimíra Pav-
líka. Novomestský výtvarník začal kresliť uţ na strednej ško-
le, svoje kresby uverejňoval vo viacerých časopisoch, ilustro-
val detské leporelá a niekoľko kníh kresleného humoru. Prvú 
kresbu vytvoril v roku 1973, dnes ich má viac ako desaťtisíc. 
Témy nachádza v kaţdodennom ţivote, v stretávaní sa s ľuď-
mi a v pozorovaní, pretoţe, ako vraví, karikatúra je zazname-
návanie určitých situácii, ktoré sa premenia kresbou na humor. 

V Trenčíne nevystavuje autor prvý raz. V roku 1982 tu pô-
sobil ako výtvarník, mal tu i prvú výstavu kresieb, ešte ako 
študent. Ako sám vraví, toto mesto mu je veľmi blízke aj pre-

to, ţe pochádza z obce 
vzdialenej kúsok od 
Trenčína. 

V Mestskej veţi vy-
stavuje umelec vzhľa-
dom na priestor drob-
nejšie kresbičky. Veľkú 
časť jeho práce však 
predstavuje kresba na 
plátno. Okrem príleţi-
tostných výstav má vý-
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tvarník svoj stály ateliér, kde ma vytvorenú vlastnú mi-
nigalériu. Veľmi blízky vzťah má podľa jeho slov k deťom a 
detskej téme, preto časť obrazov v ateliéri tvoria plátna s vyo-
brazenými detskými omaľovánkami. 

Vladimír Pavlík je drţiteľom slovenského rekordu v rých-
lom kreslení karikatúr. „Spolu s priateľmi sme na piešťanskom 
kolonádovom moste rozloţili 70 výkresov, veľkých meter x 
meter, na ktoré som na čas kreslil kreslený humor. Za hodinu 
som nakreslil 57 karikatúr.“ Ako povedal, ţe by bol rád, keby 
sa ho pokúsil niekto prekonať, no zatiaľ sa však nikto z kole-
gov karikaturistov na to neodhodlal. „Viem, ţe je málo ľudí, 
ktorí dokáţu kresliť rýchlo. Ja to viem a okrem toho je mi jed-
no, či kreslím na meter štvorcový veľké plátno alebo iba na 
malý papier,“ hovorí Vladimír Pavlík. 

Kreslený humor na Slovensku podľa Vladimíra Pavlíka v 
porovnaní s inými krajinami zaostáva. „U nás sa karikatúra 
neštuduje, ani sa neuvádza ako výtvarná disciplína na vyso-
kých školách. Autori sa pre ňu buď rozhodnú sami, alebo sa k 
nej dostanú náhodou. Sú krajiny, kde sa kreslený humor orga-
nizuje vo veľkom, pripravujú súťaţe, ktorých sa zúčastňujú 
stovky karikaturistov z celého sveta.“ Vynikajúci karikaturisti 
sú napríklad z Iránu, Iraku, Sýrie či Brazílie. Tam je karikatúra 
na oveľa vyššej úrovni. Majú vysoké školy karikatúry, súťaţe 
vyhlasujú aj niekoľko desaťročí, dodáva Vladimír Pavlík, kto-
rý za svoje kresby získal viacero ocenení doma aj v zahraničí, 
v Japonsku, Taliansku, Číne, Brazílii či Nemecku. 

www.sme.sk 28.08.2010 
pomocná evidencia 556/1/2010 
 
Histórii a kultúre slovenského ostrovčeka na Balkáne boli 

venované Dni Kovačice v Trenčíne v dňoch 19. aţ 20. augus-
ta 2010. Sériu sprievodných akcií odštartovalo Literárno-
umelecké popoludnie vo Verejnej kniţnici v Trenčíne.  
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Rázovitú obec v srbskej 
Vojvodine zaloţili slovenskí 
vysťahovalci na prelome 18. 
a 19. storočia. Dodnes sa jej 
darí zachovávať tradície pô-
vodných osadníkov. Dôka-
zom je najmladšia generácia, 
ktorá sa Trenčanom prihovo-
rila ľubozvučnou slovenčinou. Kovačica toleruje štyri úradné 
jazyky. Spomedzi sedemtisíc obyvateľov sa však hrdo hlási 
k slovenskej národnosti. Poznávacím znakom obce sú unikát-
ne insitné olejomaľby.  

Umeleckému podujatiu predchádzala vernisáţ multiţánro-
vej výstavy pod názvom „Kovačica – medzníky v dejinách“ 
v priestoroch Art Centra – synagógy, ktorá dokumentovala 
prierez spoločenského i pracovného ţivota na Dolnej zemi. 

Popri historických dokumentoch a do-
bových fotografiách návštevníci si mohli 
pozrieť najväčšie slovenské futbalové 
derby medzi Sláviou Kovačica a Dolinou 
Padina. Výstavu spestrili drevené minia-
túry od stolára Pavla Vereského a čip-
kárske práce miestneho ţenského spolku 
z Kovačide, ktorý v tomto roku oslávil 
svoje deväťdesiate výročia vzniku. 

Atmosféru podujatia v kniţnici navo-
dili úvodné verše Andreja Hriešika 

o dolnozemskom literárnom dianí. Najznámejších spisovate-
ľov priblíţila literárna kritička Zuzana Číţiková. V kultúr-
nom programe s bohatou zbierkou ľudových piesní sa predsta-
vil detský spevácky zbor z Kovačice. 

vlastné poznámky 
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V trenčianskom ArtKine Metro sa od polovice septembra 
do konca decembra v rámci prehliadky Projekt 100 divákom 
predstavila desiatka významných titulov zo svetovej i sloven-
skej kinematografie. Otváracím titulom prehliadky bol najnov-
ší film českého reţiséra a animátora Jana Švankmajera „Pre-
ţiť svoj ţivot“. Ďalším filmom zo septembrovej ponuky Pro-
jektu 100 bol európsky film roka „Biela stuha“, ktorý premie-
tal 22. a 23. septembra 2010. Tento film pod reţisérskou tak-
tovkou Michaela Hanekeho podáva sugestívny obraz o morál-
nom úpadku spoločnosti v predvečer vojny v rozprávaní býva-
lého vidieckeho učiteľa, ktorý bol priamym svedkom podiv-
ných udalostí a nehôd, ktoré sa odohrali niekoľko mesiacov 
pred vypuknutím prvej svetovej vojny v dedine na severe Ne-
mecka.  

Projekt pokračoval americkým filmom „Harold a Maude“ 
zo začiatku sedemdesiatych rokov, ktorý zachytáva milostný 
príbeh dvadsaťročného Harolda, posadnutého smrťou a skoro 
osemdesiatročnej Maude, vychutnávajúcej si ţivot plnými 
dúškami. Podobný ľúbostný príbeh sa objavil aj v nezvyčaj-
nom filme Andrzeja Wajdu „Svätá tráva“, ktorý ponúkol 
mnohovrstvové zamyslenie sa nad úzkou hranicou medzi ţivo-
tom a smrťou. Októbrovú ponuku prehliadky uzavrel film 
Herberta Rossa „Zahraj to znova, Sam“. V novembri bol 
uvedený film „Hlboký spánok“ od reţiséra Howarda Haw-
ksa, jubilejný 40-ty film Woodyho Allena „Uţívaj si, ako sa 
len dá!“ a film maďarského reţiséra Bellu Tarru „Muţ z 
Londýna“. 

Po dvojtýţdennej prestávke, ktorú vyplnil Festival francúz-
skych filmov a ďalšie filmové premiéry, pokračovala pre-
hliadka Projekt 100 v mesiaci december dvomi filmami zo sú-
časnosti - „Fish Tank“, od britskej reţisérky a scenáristky 
Andrey Arnoldovej ktorý si vyslúţil Cenu poroty na festivale 
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v Cannes 2009 a ostrovní publicisti ju označujú za najlepší 
britský film roka.  

Záverečný film Projektu 100 „Zmluva z vrahom“, natoče-
ný známym fínskym reţisérom Aki Kaurismäki bola uvedená 
počas bohatej filmovej prehliadky v rámci festivalu Alterna-
tívne Vianoce. 

www.sme.sk 26.09.2010 
 

    V deň, keď nastúpili deti po prázdninách do škôl dňa 2. 
septembra 2010, tak aj trenčianska synagóga, premenovaná na 
Art Centrum, otvorila dvere svojím návštevníkom, aby im 
ukázala výsled-
ky tvorby vý-
tvarníkov Tren-
čianskeho kraja 
na výstave 16. 
ročníka Vý-
tvarný salón 
Trenčianskeho 
kraja.  

Pred sláv-
nostným otvo-
rením vernisáţe 
výstavy sa predstavila skupina „Africké bubny – Erwan“ 
z Trenčína s ukáţkou afrických rytmov a potom uţ riaditeľ 
Trenčianskeho osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený 
privítal predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavla Sedláčka, MPH, riaditeľa Úradu Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. Vladislava Petráša, vedúcu odboru kul-
túry Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Martu Šajbi-
dorovú a ostatných prítomných občanov.  
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Výstavu zhodnotil vo svojom príhovore kurátor výstavy 
Mgr. Jozefe Švikruha, 
keď povedal, ţe „kaţdo-
ročná jesenná prehliadka 
výtvarnej tvorby nepro-
fesionálnych a profesio-
nálnych výtvarníkov 
Trenčianskeho kraja sa 
stretáva vţdy so záuj-
mom verejnosti. V tomto 

roku sa stretlo bohaté autorské zoskúpenie 47 autorov s takmer 
150 výtvarnými prácami. Výtvarníci nediferencovaní vekom 
vzdelaním či profesiou vytvorili pestrú paletu výtvarného 
myslenia, videnia a cítenia a predloţili vo výstavnej kolekcii – 
olejové obrazy, pastelové obrazy, grafiku, keramiku, výtvarnú 
fotografiu, šperky a trojrozmerné diela.“ 

Zvlášť potešujúca je skutočnosť, ţe účasť na výstavu prijali 
aj viacerí profesionálni výtvarníci, keď občas počuť názory, ţe 
by sa nemali miešať neprofesionálnych tvorcov. Vychádzame 
z toho, ţe kaţdé umelecké snaţenie vplýva na jeho duchovný 
rast. Máme pritom na mysli, ţe veľa známych osobností vý-
tvarného umenia doma i v zahraničí vyšlo z radov akademicky 
neškolených výtvarníkov, ako napríklad Vincent van Gogh, 
Ján Zrzavý, Andy Warhol a iní. Z tvorby netreba mať obavy, 
treba k nej pristupovať s otvoreným srdcom a s dobrým úmys-
lom a s dobrým úmyslom potešiť nielen seba, ale i svoje oko-
lie. 

vlastné poznámky 
 

Stalo sa uţ pravidlom, ţe začiatkom septembra kalendárne-
ho roka Katov dom hostí niektorého z umelcov partnerského 
mesta Uherské Hradišťa. Nebolo tomu inak ani tento rok, keď 
sa dňa 3. septembra 2010 predstavil so svojou autorskou tvor-

Jozef  Syrový - Pekelník 
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bou Vlastimil Mahdal, člen Zdruţenia výtvarných umelcov 
v Uherskom Hradišti. 

Po otvorení pracovníčkou Trenčianskeho osvetového stre-
diska Mgr. Jankou Masárovou o tvorbe autora sa rozhovoril 
Mirek Potyka. Vyjadril 
sa, ţe Vlastimil Mahdal 
inklinuje k monumentál-
nej malbe. Z jeho obrazov 
sála sugestívna a imagi-
nárna energia. Jeho ma-
liarske dielo je hrou i tan-
com vášnivých ťahov 
štetcom a farieb, kedy sa 
dej obrazov mení v nekonečnom vesmíre. Vlastimil Mahdal 
patrí medzi umelcov, ktorí inklinujú k sugestívnej maľbe, vi-
zuálne diferencovanej so surrealistickým podtextom. Auto-
nomný prístup k farbe a dynamičnosť jeho obrazu otvárajú 
oponu umelcovho vnútra. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 588/1/2010 
 
Trenčianske múzeum má uţ osem rokov uzatvorenú Doho-

du o spolupráci s múzeami krajín V-4, ktorých partnerským 
múzeom v Poľsku je Múzeum v Sosnowci. Vo štvrtok dňa 9. 

septembra 2010 sa v Sosnow-
ci konalo podujatie k 25. vý-
ročiu zaloţenia spomínaného 
múzea. Ako informovala ria-
diteľka Trenčianskeho múzea 
Katarína Babičová, pri tejto 
príleţitosti riaditeľ múzea 
Zbygniew Studencki odo-
vzdal Trenčianskemu múzeu, 
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Múzeu v Miskolci a Múzeu Ostrave ďakovný list za spoluprá-
cu. 

„Od roku 2002 sme absolvovali dve veľké reprezentatívne 
výstavy, ktoré putovali po všetkých štyroch múzeách, konfe-
rencie, prednášky, študijné cesty. Na základe dobre fungujúcej 
spolupráce sme podpísali Dohodu o spolupráci aj na ďaľšie 
obdobie,“ dodala Babičová. Podujatia sa zúčastnil aj generálny 
konzul Slovenska v Poľsku Marek Lisánsky. 

Trenčianske noviny 13.09.2010 
 
Druhou výstavou v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, 

sprístupnenou verejnosti dňa 10. septembra 
2010 boli Kresby zo zbierkového fondu Ga-
lérie M. A. Bazovského v Trenčíne.  

Zbierkový materiál kresieb galérie však 
nepodáva ucelený obraz o historickom vývo-
ji slovenskej kresby, ale ponúka moţnosť, 
aby sme objavili jej autonómiu estetickú 

hodnotu a širokú škálu výrazo-
vých moţností tohto špecifické-
ho a pritom veľmi starého vý-
tvarného prejavu. Zoznam auto-
rov zastúpených v zbierkovom 
fonde sa chronologicky ne-
zhoduje ani s prehľadom ma-
liarskych, grafických, či sochár-
skych osobností, pretoţe sú aj 
autori, ktorí k svojmu vyjadre-
niu kresbu takmer nepotrebujú. 
Vo väčšine kresieb ide o štúdie 
k výtvarným kompozíciám, štú-
die portrétu, pohybové štúdie, 
štúdie aktov, ale i samostatné umelecké diela. Pod označením 
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kresba nie sú však iba vyslovene kresliarske techniky (kresba 
ceruzkou, uhľom, rudkou, perokresba), ale aj tempery, akvare-
ly a iné ľahké kombinované techniky.  

Chronologický vývoj kresby by sme mohli začať menom 
Ladislava Medňanského, ktorý uţ na prelome 19. a 20. storo-
čia priznal svojej kresbe priam postavenie výtvarného experi-
mentu. Ako galéria zameraná na región a tvorbu Miloša Ale-
xandra Bazovského vo svojom akvizičnom programe skoncen-
trovali sme do svojho zbierkového fondu veľkú časť kresbovej 
aktivity tohto umelca. Miloš Alexander Bazovský sa nestotoţ-
nil s Benkovou heroizáciou motívu, ale ju nahradil baladickým 
ladením. Dosiahol podobu spontánnej a citovo zainteresovanej 
výpovede, ktorá sa vyznačuje jedinečnou skratkou.  

Tvorba Mikuláša Galandu priniesla do vývinu slovenskej 
kresby s prevahou emocionálnosti racionálne smerovanie. Ex-
presívne nadsadenú interpretáciu motívu v slovenskej kresbe 

reprezentuje Koloman Sokol. 
U generácie autorov, ktorú 
nazývame Generáciou 1909, 
si kresba zachovala primárne 
študijné poslanie, ale je záro-
veň aj samostatnou umeleckou 
výpoveďou. Príslušníci mlad-
šej generačnej vrstvy nazýva-
nej tieţ Generácia II. svetovej 
vojny sa proklamatívne hlásia 
k veľkému jednoduchému tva-

ru, k prísnej kompozičnej osnove, teda racionálne korigovanej 
kresbe, tak ako je vidieť v tvorbe Petra Matejku, Ernesta Zme-
táka, Jozefa Šturdíka, Františka Kudláča a neskôr aj Ferdinan-
da Hloţníka. Významný priestor v zbierkovom fonde galérie 
majú aj kresby sochárov. Zo staršej generácie sochárov ne-
smieme zabudnúť na Jozefa Kostku. Vladimír Kompánek patrí 
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ku generácii nastupujúcej v 70. rokoch, negujúcej amorfnú 
formu a vyznávajúcej jednoduchosť a logiku znaku. Ľudovít 
Korkoš svojou kresbou dáva najavo jemnú lyriku svojich vý-
tvarných predstáv. Z maliarov, ktorí vstupovali do výtvarného 
ţivota v 50. rokoch a hlásili sa k národným tradíciám, spo-
meňme Milana Laluhu. Jeho kresbová tvorba vyústila do vy-
cibreného vnútorne dynamického znakového prejavu, ktorý 
dramatizoval valérom svetla a tieňa.  

vlastné poznámky 
 
Diela Mariána Komáčka napojené na prúd vizuálneho 

myslenia a meditácie, ktorý preniká od 
personálneho preţívania skutočného 
sveta k absolútnemu,  imaginatívnemu 
horizontu formulujú autorovu výtvar-
nú kreativitu ako odváţnu a slo-bodnú 
ţivotnú moţnosť. Komáčkove reflexie 
ţivota s hlbokým myšlienkovým obsa-
hom, podnecujú pokračovanie pred-
stáv prostredníctvom asociácií diváka. 
Za zhutneným extraktom medziľud-
skej komunikácie sa skrýva napätie 
vzťahov, znepokojenie z kaţdoden-

ných situácií a impulzov, ale aj intenzita záţitkov zo stretnutí, 
rozhovorov, ciest...  

V charakteristike tvorivej osobnosti Mariána Komáčka sa 
uţ od študentských čias objavuje maliarske cítenie a vzťah 
k farbe ako organická súčasť jeho autorského umeleckého vy-
jadrenia. Spontánny vzťah k farbe a k maliarskemu cíteniu si 
všimol uţ jeho pedagóg profesor Albín Brunovský, ktorý ho 
upriamil na problematiku grafickej techniky farebného leptu. 
Autor sa svojou tvorbou doslova norí do priestoru, v ktorom sa 
strácajú a opätovne vynárajú osoby, zvieratá, autá. Bojuje 



407 
 

s nosnou výrazovou skratkou, zjednodušuje videné prvky, aby 
komplikoval vnímanie celku. Maliarske riešenie obohacuje 
linkou. Čiara raz pevná a súvislá, inokedy prerušovaná, podľa 
intenzity pouţitia buď stupňuje napätie alebo v náznaku mapu-
je jemné poryvy duše. Maľbu vníma ako ţivel, chcelo by sa 
povedať ako svoj ţivel, ktorý predznamenáva jeho impulzívna 
osobnosť. Z diel prúdi energia, do popredia sa derú ostré fa-
rebné tóny, drsne sa prekrývajú nánosy štruktúr. Autor sa vy-
jadruje veľkorysými gestami, z ktorých vyţaruje aj určitá su-
rovosť aj krehkosť a jemnosť. Všetko je v pohybe, hmoty sa 
prelínajú, potláčajú a vyzdvihujú, 
ako keď vzniká planéta, alebo celá 
galaxia, ako keď sa tvorí maliarov 
súkromný vesmír.  

Rýchlym sledom procesuálnych 
krokov sa autor dokáţe posunúť od 
predmetného zobrazenia naznače-
ného vrstvou podmaľby k hlbšiemu 
a komplexnejšiemu obrazu. Na ko-
nečnej podobe obrazu sa podieľajú 
spontánne maliarske gestá, prekra-
čujúce hranice viditeľného sveta, 
ale i napätie vyvolané naznačenou, 
tušenou témou, ktorej významy sú 
spojené pupočnou šnúrou s jadrom prítomnosti. Výsledný 
moment maliarskeho záznamu nemusí byť nutne komponova-
ný, ale naopak objavený náhodne, či v rámci zámerného pro-
cesu dekompozície – zmývaním a prevrstvovaním pôvodnej 
podmaľby i zmenou kontextu. Autor zostupuje po pomysel-
nom rebríku do hlbín vlastnej imaginácie, hľadá, pátra, nachá-
dza. Niekedy zachytí predstavu kompaktnejšie, inokedy mu 
obraz viac uniká a zostáva len nejasným záznamom. Skúse-
nosť z abstrakcie sa prejavuje obohatením rukopisnej štruktúry 
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maľby. Komáček je schopný rozvinúť bohatú škálu maliar-
skeho výrazu od úderného gestizmu aţ k polohám takmer li-
chotivo lyrickým. Napriek tomu, ţe si maľby uchovávajú ná-
boj dravej expresie a miestami akéhosi dobromyseľného kri-
tického sarkazmu, je v nich dosť miesta i pre jemné tóny 
zmyslového okúzlenia napríklad ţenským telom, zvieraťom, 
historickým automobilom.  

Marián Komáček nás stále znovu presviedča o moţnostiach 
maľby ako veľkolepého rozprávania o ľudskom pechorení, 
o osude človeka o jeho radostiach, smútkoch i túţbach. 
S prirodzeným skep-
ticizmom, optimiz-
mom a iróniou, syn-
chronizujúc viaceré 
aspekty videnej a cí-
tenej skutočnosti sa 
snaţí podať správu 
o univerzálnej reali-
te. Bytostná potreba 
poznať skutočnosť sa 
naliehavo premieta aj do premien maliarskeho jazyka a vyús-
tila do komplexného maliarskeho prejavu, v ktorom sa mu po-
darilo byť súčasne aj expresionistický, aj symbolický. Výrazná 
je u Komáčka existenciálna poloha, je tu i jemný humor, poé-
zia, niekedy trochu surreálna a absurdity a nad tým všetkým 
však mnoho človečenstva – pochopenia pre človeka a súcitu 
s ním a jeho údelom. Skrátka humanizmus v ňom, ktorý nie je 
čítankový, ale tieţ nevyprchá. Výstava bola sprístupnená 10. 
septembra 2010. 

vlastné poznámky 
 

Po minuloročnom úspechu sa putovné Autokino vracia do 
slovenských krajských miest, medzi nimi aj do Trenčína. Ako 
prví si atmosféru kočujúceho autokina vychutnali Košičania a 
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film, ktorý chceli vidieť, si sami vybrali zo širokej ponuky 
komerčne úspešných filmov hlasovaním na webe. V kaţdom 
krajskom meste boli naplánované tri premietacie dni. V Tren-
číne na parkovisku pred HyperMarketu Tesco premietali 11. 
septembra 2010 film „Vo štvorici po opici“, 12. septembra 
2010 film „Podivuhodný prípad Benjamina Buttona“ a 13. 
septembra 201 film „Sex v meste“. 

Premietalo sa bude vţdy o 21. h a vstup bol bezplatný. Au-
tokino bolo otvorené pre všetkých účastníkov cestnej premáv-
ky. Ako informovala manaţérka tohto projektu Katarína Du-
dáková, Autokino jej jednou z aktivít dopravno-osvetového 
projektu „Pohoda za volantom a putovať po Slovensku“ bude 
aţ do 19. septembra 2010. Hlavnou myšlienkou podujatia je 
zvyšovanie dopravno-výchovnej osvety a snaha o zniţovanie 
agresivity a arogancie za volantom. Cieľom je vzbudiť u šofé-
rov pozitívne emócie sedenia za volantom. Krátky film pred 
začiatkom filmu upozorní návštevníkov na päť elementov po-
hodového šoférovania – pokoj, rešpekt, múdrosť, trpezlivosť, 
ohľaduplnosť. 

vlastné poznámky 
 
Uţ 16 rokov smerujú do mesta Trenčín herci, mími 

i performeri, ktorých spája odvaha stáť na javisku úplne cel-
kom sám. Medzinárodný festival Sám na javisku 2010 v réţii 
zdruţenia Kolomaţ ponúkol od 16. do 19. septembra 2010 vý-
ber z toho atraktívneho, čo sa v divadle jedného herca 
v súčasnosti deje 

V poradí 16. ročník festivalu bol dramaturgicky zameraný 
predovšetkým na inscenácie zahraničných umelcov, ktorých 
počet bol rekordný v celej jeho histórii. Divák mal tak jedi-
nečnú príleţitosť v priebehu štyroch dní vidieť desať predsta-
vení interpretov z USA, Anglicka, Kosova, Bulharska, Česka 
a samozrejme, aj zo Slovenska. 
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Postaviť celý festival na monodrámach sa môţe zdať na pr-
vý pohľad riskantné, no tohtoročný program takúto obavu ur-
čite rýchlo zahnal. V ponuke boli najrôznejšie pohľady na di-
vadlo jedného herca – od klasických monodrám, cez alterna-
tívne divadlo aţ po v súčasnosti populárne one-man show. 
Festival sa aj tento rok odohrával na jednom mieste – 
v otvorenom kultúrnom priestore Klub Lúč v kine Hviezda 
v Trenčíne. 

Vo štvrtok 16. septembra festival otvorila tanečníčka 
a performerka Petry Fornayovej „Júl“, v piatok pokračoval 
festival Radimom Schwabom s „Misteriom Buffom“, Pet-
rom Vaněkom z divadla Spitfire Comapany s „Unicornom“. 
Na záver divadelnej časti programu vystúpi exkluzívny hosť, 
víťaz viacerých festivalov divadla jedného herca – kosovský 
Mentor Zymberaj s „Hercom v krabici“. Bohatý program 
ukončil spisovateľ a performer Márius Kopcsay a trenčiansky 
Dj Ananas. 

V sobotu 18. septembra 2010 svoj program „Američan 
s koreňmi našich západných susedov“ uviedol Alexander 
Komlosi „Obed s van Goghom“, ţivot slávnej šansoniérky 
nám predstaví Kristína Tóthová „Edith Piaf“ a záverečnú di-
vadelnú bodku plnú ľúbezných pesničiek predvedol bulharský 
herec, populárny Stefan Ryadkof. A potom, uţ v klube Lúč sa 
rozozneli veselé a vtipné tóny krnovskej formácie „Poslední 
výstrel“. 

Záverečný deň festivalu otvorila Petronela Dušová s „Prin-
com Bajaja“ s príbehom o udatnom rytierovi. Z Anglicka sa 
predstavil manipulátor a nebezpečný John Lang s „Prístrojom 
Dr. Darklinga“, pred ktorým sa musia mať diváci na pozore, 
ovláda totiţ ich podvedomie. Nakoniec to bol Peter Čiţmár, 
známy herec Divadla Kontra z Litovského Mikuláša, ktorý 
predstavil hrdinu hry : cynického, túţbami nenaplneného, ţi-
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votom znudeného kritika - škandalistu, človeka, ktorý chce 
mať moc vládnuť nad dušami. 

 vlastné poznámky 16.09.2010 

 
Dňa 16. septembra 2010 sa usku-

točnila v mestskej veţi v Trenčíne 
vernisáţ výstavy študentov a učite-
ľov Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne. 

Po otvorení riaditeľkou Kultúrne-
ho a informačného centra v Tren-
číne Mgr. Renátou Kaščákovou, 

ktorá spravuje mestskú veţu, výstavu študentov a učiteľov 
Strednej umeleckej školy priblíţil vo svojom príhovore Mgr. 
art. Ivan Štefko. Výstava je ďalším dielom zo seriálu „Sú-
hry“, ktorá predstavuje jeden zo svojich študijných odborov – 
reklamná tvorba. Tak ako v minulých rokoch ide prezentáciu 
súznenia prác študentov reklamnej tvorby s tvorbou svojich 
pedagógov. Študentské práce sú prezentované prostredníc-
tvom profilových predmetov – výtvarná príprava, reklamná 
tvorba a navrhovanie. Práce našich kolegov sú pestrou mozai-
kou rôznych umeleckých výpovedí a techník. Je to umenie ur-
čené do reálneho sveta. Sú to počítačové výstupy, počítačová 
grafika určená na konkrétne verejné podujatia. Záverom kon-
štatoval, ţe umenie treba preţívať a nie o ňom rozprávať, 
a preto pozval na pozretie. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 589/1/2010 

 
     Dňa 21. septembra 2010 uskutočnila Trenčian-
ska nadácia tlačovú kon-ferenciu, na ktorej bola 
podaná informácia novinárom o jej najbliţšej ve-
rejnej aktivite, ktorá sa uskutoční na Mierovom 
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námestí dňa 5. októbra 2010, ktorá ponesie pomenovanie Člo-
viečik nehnevaj sa !. 

Ako povedala Daniela Adamusová Trenčianska nadácia je 
známa medzi obyvateľmi Trenčína ako 
organizácia, ktorá sa okrem regrantingu 
a rozvíjania darcovstva v komunite ve-
nuje tieţ vlastným aktivitám s cieľom 
osloviť verejnosť, predstaviť svoju čin-
nosť, sprostredkovať informácie o dianí 
v komunite. Trenčania i návštevníci 
Trenčína poznajú Trenčiansku nadáciu 
z príjemného prostredia Trenčianskeho 
korza, deti ju poznajú z „Dr. Klauna“, či vianočnú akciu „Ot-
vor srdce, daruj knihu“, zo stretnutia Klubu darcov či prezen-
tačnej akcie Míľniky. „Tento raz je pripravená na plac veselá 
hra Človiečik nehnevaj sa!, ktorá zapojí do súťaţenia mlad-
ších, starších, zástupcov neziskových organizácií pôsobiacich 
v Trenčíne. Samotná hra bude prebiehať na Mierovom námes-
tí, na veľkej hracej ploche. Figúrky však nebudú klasické, ale 
ţivé, čiţe budú to štyria zástupcovia neziskových organizácií, 
oblečení vo farebných tričkách. Hádzať sa bude veľkou koc-
kou a celý priebeh bude moderovaný s dávkou humoru. Výhra 
však bude skutočná, pretoţe vo finále sa súťaţí o 300 eur  na 

podporu vlastného ve-
rejnoprospešného pro-
jektu realizovaného 
v okrese Trenčín.  

Účelom hry je po-
skytnúť priestor na pre-
zentáciu mimovládnych 
organizácii a zároveň 
priblíţiť ich činnosť ve-

rejnosti. Bonusom pre súťaţiace tímy bude moţnosť prezento-predstaviteľky  Trenčianskej nadácie podávajú informáciu 
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vať svoje aktivity. Predpokladáme, ţe hra zabaví nielen sa-
motné súťaţiace tímy ale aj okoloidúcich, či posedávajúcich 
ľudí. Našim zámerom je opakovať ju kaţdý rok, pretoţe jej 
zmyslom je pobaviť ľudí a zároveň podporiť zmysluplnú ve-
rejno-prospešnú aktivitu. 

Trenčianska nadácia zároveň informovala, ţe otvára siedme 
grantové kolo Klubu darcov. Aj v tomto ročníku, vďaka dlho-
dobej podpore členov Klubu darcov, bude poskytnutý priestor 
na podporu zmysluplných aktivít v Trenčíne. Výzva je určená 
mimovládnym organizáciám i neformálnym skupinám obča-
nov. Termín uzávierky predkladania projektov je do 27. sep-
tember 2010.  

vlastné poznámky 
 
  

Pred sedemnástymi rokmi boli jazzové aktivity v meste a v 
jeho okolí také silné a pútavé, ţe v ľuďoch dozrela myšlienka 
usporiadať festival. Z roka na rok rástol, aby sa v roku 2007 
predstavil, ako najväčšie jazzové podujatie roka na Slovensku. 
Štyri dni trvajúca kavalkáda jazzu na svetovej úrovni potvrdila 
jeho oprávnenosť bytia a stal sa pýchou usporiadateľov i hr-
dosťou fanúšikov menšinového ţánra. 

Trenčianska jazzová spoločnosť s podporou mesta Trenčín 
a iných kultúrnych 
ustanovizní a sub-
jektov preukázala 
organizačné schop-
nosti a veľkú mieru 
oddanosti správnej 
veci. Umelecká úro-
veň festivalu narás-
tla do takej miery, 
ţe do mesta Trenčí-

na prišli na 14. ročník festivalu veličiny svetového a európ-
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skeho jazzu ako Urszula Dudziak, Ulf Vakenius, Dave Lieb-
mann, Štepán Markovič. Jazz pod hradom zaznamenal vo svo-
jom vývoji mnoho veličín svetového jazzu. V posledných ro-
koch prichýlil festival technicky perfektne vybavený Piano 
Club. Jediný dôstojný priestor pre koncerty a hudobné poduja-
tia na adekvátnej úrovni v meste. A nemoţno obísť ani roky 
pretrvávajúci problém, ţe mesto Trenčín nemá koncertný kla-
vír. 

Trenčiansky jazzový festival Jazz pod hradom zaţil uţ aj 
lepšie časy. Napriek stále sa zuţujúcemu rozpočtu na jeho rea-
lizáciu však zaznie Jazz pod hradom po sedemnásty raz. V 
dňoch 24. a 25. september 
2010 sme privítali v Trenčíne 
kvalitní slovenskí a českí jaz-
zmani, z ktorých moţno spo-
menúť Dušana Húščavu so 
svojím expresívnym kvarte-
tom, Petra Zelenku s Projek-
tom Z, v ktorom nás upútal 
hráč na flauty Rodrigo Parejo. Neţným prológom festivalu 
bol recitál Katky Koščovej a rhythm and bluesový valcujúci 
spev v podaní Phill Reinhardt z Rakúska. Pochúťkou bola 
kubánska rytmická smršť Team de Azúcar, ozdobená krás-
kami z ostrova Salsy. 

www.sme.sk 29.08.2010 
pomocná evidencia 550/1/2010 

 
Sen premietať filmy počas leta vonku skrslo v trenčianskom 

občiansko zdruţeníe Lampart uţ dávno a to „odvtedy, ako sa 
prevádzkuje ArtKino Metro,“ povedal riaditeľ zdruţenia Mgr. 
Branislav Hollý. Chýbal len vhodný priestor. Vţdy sa uvaţo-
valo len o centre mesta. Pri hľadaní miesta na tento účel bolo 
oslovené aj mesto Trenčín a práve jeho zástupcovia navrhli 
sídlisko Juh. 
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So skúšobnou prevádzkou sa začalo 14. júla 2010 v areáli 
Základnej školy na ulici Novomeského. Priestor bol upravený 
iba minimálne. Všetky časti letného kina vyberali tak, aby boli 
mobilné. Od plátna s rozmermi štyri krát tri metre, cez sedenie 

na plastových stolič-
kách a „tulivakoch“ aţ 
po ozvučenie a mobilný 
stánok s občerstvením.  

Letné kino vyrástlo 
priamo pod lesoparkom 
za pár hodín. Ponúk-
lo dostatok zelene s 
pekným výhľadom. 
Navyše smerom od 
Breziny trávnatý porast 

klesá smerom nadol, čo je pre improvizované prírodné hľadi-
sko ideálne. „Osobne by som si stály malý amfiteáter vedel 
predstaviť aj na tomto mieste,“ povedal Mgr. Bra-nislav Hol-
lý. 

V mesiaci júl 2010 naplánovalo zdruţenie LampArt  pod 
holým nebom jedenásť filmových projekcií. Premieta sa len 
v prípade priaznivého počasia kaţdý večer krátko po 21.00 h.  

Pri výbere titulov boli organizátori obmedzení technikou. 
„Pôvodne bol zámer premietať z 35 milimetrového filmového 
pásu. Nepodarilo sa prenajať mobilné pracovisko na premieta-
nie z klasického filmového materiálu, a preto bolo zvolené ná-
hradné riešenie. Premieta sa cez projektor s vysokým rozlíše-
ním z DVD. Avšak je iba zlomok filmov, ktoré sa dajú dnes 
beţne kdekoľvek kúpiť a majú licenciu na verejné uvedenie na 
Slovensku. Napriek tomu organizátori sú presvedčený, ţe ich 
ponuka je dostatočne pestrá a vyváţená. 

Na prvý film prišli do letného kina dve stovky divákov. 
Okolo sto miest na sedenie pripravilo občianske zdruţenie, 
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ostatní diváci si priniesli svoje deky. Premietalo sa zdarma. 
Pôvodne sa uvaţovalo, ţe všetky filmy budú uvedené bez 
vstupného, ale nakoniec sa prijalo rozhodnutie vyberať sym-
bolické vstupné jedno euro. 

Po jedenásťdňovej skúšobnej prevádzke malo letné kino 
šesť dní voľno a keďţe  bol záujem divákov tak sa premietalo 
aj v auguste. Uţ len pamätníci spomínajú na letné kino pod 
Brezinou za mestským úradom, pred viac ako desiatimi rokmi 
sa jednu sezónu premietalo aj na mestskom futbalovom šta-
dióne na Sihoti. 

Trenčianske noviny 18.07.2010  
 
Výstavu Milan Rastislav Štefánik - astronóm a diplomat 

sprístupnili dňa 28. septembra 2010  vo foyer  administratívnej 
budovy  Trenčian-
skeho samosprávne-
ho kraja. Po otvorení 
vedúcou odboru kul-
túry Trenčianskeho 
samosprávneho kraja 
Ing. Martou Šajbi-
dorovu vystúpil 
predseda Trenčian-
skeho samosprávne-

ho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, ktorý výstavu označil 
za symbolickú  bodku za Rokom Milana Rastislava Štefánika. 
Pripomenul viacero podujatí, ktoré sa pri príleţitosti 130. vý-
ročia narodenia  slávneho svetobeţníka z Košarísk uskutočnili 
– od jeho symbolickej januárovej účasti  v expozícii Trenčian-
skeho samosprávneho kraja na medzinárodnom veľtrhu ces-
tovného ruchu Slovakiatour v Bratislave, cez  júnový sláv-
nostný program v kongresovej hale Trenčianskeho samo-
správneho kraja aţ po celoštátne oslavy v Košariskách a na 
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Bradle. Celoročný cyklus podujatí je dôkazom, ţe kraj na svo-
jich významných rodákov nezabúda. Vo vystúpení pokračoval 
predseda Spoločnosti Mi-
lana Rastislaa Štefánika 
Ing. Ján Tatara pripo-
menul  rôznorodé histo-
rické  pôsobenie význam-
ného rodáka spod Bradla. 
Autor výstavy a riaditeľ 
Hvezdárne v Partizán-
skom Vladimír Mešter 
potom predstavil Milana Rastislava. Štefánika predovšetkým 
ako astronóma.  

Po  tejto septembrovej  premiére vo vstupnej hale Trenčian-
skeho samosprávneho kraja bude táto výstava v priebehu celé-
ho  školského roka  putovať po stredných školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

vlastné poznámky 
 
Slovenská národná kniţnica v Martine a Verejná kniţnica 

Michala Rešetku v Trenčíne vyhlásili celoslovenskú kampaň 
na podporu čítania a zviditeľnenie kniţníc s názvom „Do 
kniţnice“. Cieľom kampane je upriamiť pozornosť verejnosti 
a to najmä detí a mladých ľudí na čítanie, ako na stále obľúbe-
ný spôsob trávenia voľného času a tieţ na kniţnice, ako na 
kultúrno – informačno – komunitné centrá a to radom tvori-
vých súťaţí zameraných na rôzne spôsoby propagácie čítania a 
kniţníc. 

Deti a mladí ľudia do 25 rokov sa mohli zapojiť podľa ve-
kových kategórií do súťaţí zameraných na návrhy plagátov, 
komiksov, bilbordov, animovaných spotov, hudobných textov 
a sloganov podporujúcich čítanie a kniţnice. Pre najmenších 
záujemcov je pripravená súťaţ Slovenská čitateľská rodina, 
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ktorej cieľom bude objavovať slovenské knihy v domácich 
kniţniciach.  

Uzávierka všetkých súťaţí bola 30. septembra 2010 a autori 
víťazných návrhov  a kniţnice, prostredníctvom ktorých budú 
víťazné návrhy zapojené, budú odmenené. Víťazné návrhy 
budú pouţité v rámci celoslovenskej propagácie čítania a 
kniţníc. Z najlepších výtvarných a grafických návrhov bude 
urobená putovná výstava, ktorá bude sprístupnená všetkým 
kniţniciam a školám, ktoré o ňu prejavia záujem. 

pomocná evidencia 501/1/2010 
 
V piatok 1. októbra 2010 trenčianska synagóga sa opäť za-

plnila, keď priaznivci výtvarného umenia sa stretli na vernisá-
ţi autorskej výstavy členiek Zdruţenia výtvarníkov pri Tren-

čianskom osveto-
vom stredisku ke-
ramikárky Lýdie 
Ivaňovej a maliar-
ky Leny Lukičovej.  

Prítomných náv-
števníkov pozdravil 
riaditeľ Trenčian-
skeho osvetového 
strediska Mgr. Vla-

dimír Zvalený a na jeho slová nadviazala dlhodobo uvoľnená 
poslankyňa na výkon funkcie Janka Fabová, ktorá zablahoţe-
lala vystavujúcim autorkám k významnému ţivotnému jubi-
leu. Ţivot a tvorbu zhodnotil kurátor výstavy Vlastimil Ma-
last. 

„Obe autorky vzájomne spája členstvo a pôsobenie 
v Zdruţení neprofesionálnych výtvarníkov pri Trenčianskom 
osvetovom stredisku. V rámci jeho výstavných aktivít mali 
obe uţ nespočetné mnoţstvo kolektívnych výstav, najmä na 
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súťaţnej prehliadke „Výtvarné spektrum“, kde aj získali oce-
nenia. Prezentovali sa tieţ na cezhraničných výstavách „Stret-
nutie – Setkání“ kaţdoročne poriadaných, Lena Lukičová sa 
samostatne predstavuje v Trenčíne uţ druhý krát, okrem toho 
vystavovala v Trnave a v 
Bratislave. Lýdia Ivaňová 
v Trenčíne vystavovala po 
tretíkrát, okrem toho vysta-
vovala v Povaţskej Bystrici. 
Obe autorky sa delia o svoje 
dielo v  magický čas, ktoré-
mu dominujú päťky. Nie tie 
v škole, ale tie z počtu do-
siaľ odţitých rokov. Viac 
neţ tieto čísla však obidve 
dámy spája ich tvorivá svieţosť a energia, obe v sebe nesú 
akýsi vnútorný svet, ktorý v sebe objavujú a rozvíjajú. Lena 
Lukičová vo svojich maľbách, rovnako aj Lýdia Ivaňová 
v keramike dávajú vyznieť farbám zeme a jej prírody. Spo-
mienka na leto dýcha radostnou ţltou, ktorú ako farbu ma-
liarka Lena miluje najviac a keramikárka Lýdia presvetľuje 
horné poschodie výstavného priestoru prostredníctvom svojich 

hodvábov.  
Poľné a lesné krajinné 

scenérie aj kvetné zátišia 
Leny Lukičovej prezrádzajú 
autorkin úprimný vzťah k ţi-
vému stvoreniu, ktoré člove-
ka obklopuje. Pri jeho zob-
razovaní si nachádza vlastné 
stíšenie i vlastnú radosť, kto-
ré do svojich malieb premie-

ta. Tento jej osobný kontakt vyznie aţ krehko a zároveň neţ-
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ne, keď si uvedomíme ľahkosť jej štetca, neraz len jeho tenkou 
špičkou nadhodených siluet či foriem, vo farebnosti niekedy 
aţ transparentných lazúr, a v predmetnom svete zvyčajne štíh-
lych ľahkých figúr ako sú brezy či poľné kvety. Autorka pri-
znáva, ţe tento dialóg s prírodou je súčasťou aj jej kaţdoden-
ného ţivota sprevádzaného prechádzkami so psom Benim po 
okolí svojho obydlia v Trenčíne.  

Z hliny, ohňa a trpezlivých rúk vyrastá keramika Lýdie Iva-
ňovej, ktorá vo svojich témach a formách nenaráţa na ţiadne 
výraznejšie hranice. Keramikou zobrazí všetko - figurálne 
i nefigurálne, imaginár-
ne i realistické. Svet jej 
tvorby je obdivuhodne 
rozmanitý a neprestáva 
rozprávať príbehy aţ sa 
pýtame, kde na to tá vý-
tvarníčka chodí ? Svoje 
inšpirácie nám však ne-
raz rada prezradí. Stra-
tení v Paríţi majú svo-
jich príbuzných pravdepodobne na katedrále Notre Dame 
v podobe stredovekých chrličov. Fontána, hniezdo a lampa nás 
vracajú do prostredia starých Slovanov, antického sveta my-
kénskej kultúry alebo niekam tam, kde je dávny čas oblečený 
do mýtov, tajomstiev a zároveň do čistoty prírodných síl. Die-
la sa tu navzájom stráţia a rešpektujú. Stráţnikmi sú „Nočné 
dialógy“, teda dôstojné sovy, inde papagáje alebo magický 
Somelier a jeho druţka „Vodná víla“. Témou autorkinej kera-
miky je však aj bublifuk, alebo tvarovo bohatá misa na lentil-
ky, svojim kaprizmom (teda rozjarenosťou, vtipom či šar-
mom) nie vzdialená renesančnému manierizmu obľubujúcemu 
bizarnosti a prekvapenia. Ivaňovej aktivita však expanduje aj 
mimo obzor keramickej disciplíny. Svoj dar stále pokú-

Lýdia Ivaňová – Bu – bu - bu 
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ša, objavuje a prenáša aj na ďalšie techniky a výtvarné sféry. 
Maľba na hodváb vkusne doplňuje rozprávkový, mytologický 
a inak nápaditý svet keramických diel a otvára nám bohaté zo-
omorfné, figurálne i tajomné predmetné alebo dekoratívne 
a ornamentálne obrazy v svieţich ţivých farbách.“ 

Záver patril obom vystavujúcim výtvarníčkam, ktoré poďa-
kovali prítomným za priazeň a ocenenie ich umeniu. 

vlastné poznámky 
 
Dňa 5. októbra 2010 popoludní hrala sa na Mierovom ná-

mestí hra „Človiečik nehnevaj sa !“  na nadrozmernej hracej 
ploche s rozlohou štyridsať deväť m2. Namiesto figúrok sa po 

ploche po-
hybovali ľu-
dia oblečení 
vo farebných 
tričkách. Išlo 
o členov šty-
roch nezis-
kových or-

ganizácií, 
ktoré sa 

v zábavnej 
hre pokúšali 

získať finančnú podporu pre niektorý zo svojich verejnopros-
pešných projektov. Proti sebe sa postavili seniori z Klubu dô-
chodcov v Kubre, tanečnice zo skupiny Goonies, ochotníci 
z divadla Normálka a šermiari zo Skupiny historického šermu 
Wagus Akciu pripravila Trenčianska nadácia s tým, ţe víťa-
zovi poskytla na jeho projekt grant vo výške tristo eúr. „Keď-
ţe ide o prvý ročník, povedala Alena Karasová z Trenčianskej 
nadácie, dovolili sme si súťaţiacich vybrať sami. V budúcnosti 
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by sme chceli verejne vyhlásiť túto súťaţ a dať moţnosť všet-
kým neziskovým organizáciám.“ 

Priebeh súťaţe mal 
zaujímavý priebeh, 
lebo druţstvo divadla 
Normálka sa v prvej 
polovici hry sťaţova-
lo na nepriazeň šťas-
teny. „Sme úplne po-
slední, jediní nemáme 
v domčeku hráča 
a ďalších dvoch má-
me ešte na začiatku, keď ide o peniaze, je to pre nás zakliate,“ 
povedal vedúci Miroslav Ďuriš. Do domčeka sa dostali napo-
kon ako prví a výhra, tristo eurový grant putovala do ich rúk. 

Víťazi skomentovali podujatie takto: „Je nám ľúto ostat-
ných, lebo aj oni hrali dobre a nič nevyhrali, to je nespravodli-
vé. Ale nech sa prídu pozrieť, čo za tie peniaze spravíme.“ 
Chystajú novú hru, ktorého pracovný názov je „Zvlnený stu-
dený front“ a tak peniaze pôjdu na kulisy, rekvizity a propa-
gáciu. 

Akcia Človiečik nehnevaj bola novinkou v podujatiach or-
ganizovaných Trenčianskou nadáciou pri príleţitosti desiatich 
rokov svojho trvania. „Kaţdá akcia, ktorú v tomto roku robí-
me, je pre nás akoby oslavou toho desiateho výročia povedal 
správkyňa nadácie PhDr. Alena Karasová. V tejto akcii sme 
chceli dať priestor na prezentáciu mimovládnym organizá-
ciám, aj takým, ktoré teraz nesúťaţili. Moţnosť prezentovať 
svoju činnosť na paneloch vyuţilo ďalších šesť mimovládnych 
organizácií. 

www.sme.sk  11. 10. 2010 
pomocná evidencia 665/1/2010 

víťazné druţstvo divadla Normálka 

víťazné druţstvo Divadlo Normálka 
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V trenčianskom ArtKine Metro na Mierovom námestí vy-
stavoval v mesiaci október 2010 svoje diela Radoslav Ondri-
šák pod názvom Odrazy okien. Výstava bola prístupná počas 
premietacích dní do 24. októbra 2010. Výstava Radoslava On-
drišáka predstavovala 
výber malieb, ktoré 
vznikli v roku 2006. 
Autor je absolventom 
Akadémie umení v 
Banskej Bystrici, kde 
skončil v ateliéri kresby 
u Štefana Balasza v štu-
dijnom odbore maľba. 
Názov výstavy „Odrazy 
okien“ priamo odkazuje na spôsob hľadania abstraktného ná-
metu a ilúzie reality v pokrivených odrazoch. V obrazoch je 
cítiť známka prázdnoty a pesimizmu, povedal autor obrazov, 
ktorý sa zameral na tieto námety cielene. „Odrazy okien“ sú 
maľované akrylom na plátne. 

„Prechádzkami ulicami miest som fotografoval odrazy 
okien a hľadal v nich kompozície pre svoje obrazy. Zaujímavé 
bolo sledovať odrazy reálnych priestorov v jednotlivých vrst-
vách, ktoré sa koláţovite prelínajú a ich kombináciou vzniká 
ilúzia novej reality,“ špecifikoval svoju tvorbu Radoslav On-
drišák. Okná, s ktorých si autor odoberal námety majú tieţ 
špecifické príbehy.  

www,sme.sk 10.10.2010 
 
Výstava s názvom Kniha bola otvorená 

dňa 5. októbra 2010 v hlavnej budove Ve-
rejnej kniţnice Michala Rešetku. Na projek-
te výstavy, ktorého cieľom je okrem iného 
aj prilákať ľudí do kniţnice, sa podieľali tri 
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stredné školy. Okrem trenčianskej Strednej umeleckej školy 
v Trenčíne priniesli svoje diela aj študenti podobných zo škôl 
v Maďarsku a Nemecku. Ako povedala riaditeľka Strednej 
umeleckej školy v Trenčíne Mgr. Mária Vilkovská, výstavu 
pripravovali pribliţne rok a do kniţnice ju umiestnili preto, le-
bo kniha je hlavnou témou celého projektu. 

Po pozdrave zástupkyne Verejnej kniţnice Michala Rešetku 
Márie Špánikovej sa 
prihovorila riaditeľ-
ka Mgr. Mária Vil-
kovská„ keď pove-
dala, ţe v kniţnici sa 
stretáva veľa milov-
níkov kníh, a preto si 
myslím, ţe to, ako 
mladí ľudia vidia 
budúcnosť knihy, jej 
úpravu či grafické návrhy, je veľmi zaujímavé. Táto výstava 
určite poteší priaznivcov knihy, pretoţe som počula mnohé 
úvahy o tom, ţe kniha končí a nahradia ju iné médiá. Tu vi-
dím, ţe aj u mladých ľudí má kniha stále svoje miesto.“  

Trenčianski stredoškoláci v rámci školských prác vytvorili 
návrh obálky, grafic-
kú úpravu a návrh 
ilustrácie knihy „Ma-
lý princ“ od Antoine 
de Saint - Exupéryho. 
V kniţnici škola 
predstavuje aj ilustrá-
cie náročnejšej knihy 
minuloročných štvr-
tákov. Svoj pohľad na 

Malého princa v kniţnici predstavili aj tohtoročné štvrtáčky 
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Nikola Červeňanová a Lýdia Cvopová. Zatiaľ čo Nikola si 
vybrala stvárnenie Malého princa tak, aby mu nebolo vidieť 
tvár, Lýdia sa zamerala na ďalšie postavy a prvky knihy. 
„Vţdy som ho znázorňovala zozadu, aby si kaţdý čitateľ do-
myslel, ako vyzerá, podľa toho, aký dojem v ňom zanechala 
kniha,“ povedala Nikola Červeňanová. „Mňa inšpirovali stro-
my baobaby. Vytvorila som Malého princa, ktorý sedí na bao-
babe, nechýba ani postava líšky. Dala som tomu pestré farby, 
aby upútali detskú pozornosť. Pri realizácii postavy som pou-
ţila počítačovú aj ručnú grafiku, ich kombinácia je podľa mňa 
veľmi zaujímavá,“ doplnila Lýdia Cvopová. 

„Nemeckí kolegovia 
si priniesli desaťročný 
prehľad úpravy kníh a 
rôznych druhov písma.  

Maďarskí študenti 
majú knihu, grafiku a 
reklamu ako nový štu-
dijný odbor. Ich pohľad 
je veľmi zaujímavý, 
pretoţe sa tam premietajú regionálne prvky a ich vlastné po-
hľady. 

Mgr. Mária Vilkovská informovala, ţe slovenskí ţiaci boli 
na jar so spoločným projektom v Maďarsku a najbliţšie sa 
chystajú aj do Nemecka. „V Maďarsku sme boli s veľkou vý-
stavou „Pohľad na vlastnú kultúru“, ktorú robili krajiny V-4. 
Nemeckí kolegovia zasa prišli s návrhom projektu, kde by sa 
naši ţiaci mohli stretnúť pri zaujímavej spolupráci v odbore 
dizajn interiéru, v ktorej by študenti vytvárali jednotlivé prv-
ky, ktorými by potom spoločne zariadili jeden interiér.  

vlastné poznámky 
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Posledná vernisáţ výstavy vo výstavných priestoroch Ka-
tovho domu v Trenčíne sa uskutočnila dňa 6. októbra 2010 
a bola venovaná výberu z fotografickej tvorby Josefa Šímu. 
Výstava bola zapoţičaná Trenčianskym múzeom z Morav-

ského zemského múzea 
v Zlíne. Na vernisáţi vý-
stavy sa preto zúčastnila 
riaditeľka tohto múzea 
Ada Dvořáková a kurá-
torka výstavy PhDr. He-
lena Beránková, ktoré 
privítala riaditeľka Tren-
čianskeho múzea Kata-

rína Babičová.  
V úvodnom slove riaditeľka Moravského zemského múzea 

Ada Dvořáková vyzdvihla čulé kultúrne vzťahy na obidvoch 
stranách susedných štátov, ktoré sa po rozdelení upevnili. Vý-
stavu priblíţila PhDr. 
Helena Beránková, kto-
rá o autorovi Jozefovi 
Šímovi st. povedala, ţe 
sa vyučil za kamenára 
s perspektívou, ţe svo-
jom otcovi prevezme 
prosperujúce kamenár-
stvo. Jeho výtvarné na-
danie ho však nasmero-
vali trocha inak. Prijal 
miesto stredoškolského profesora kreslenia a súčasne sa inten-
zívne venoval štúdiu ľudovej výšivky a ľudového ornamentu. 
So svojím švagrom a priateľom Josefom Kovaňom podnikol 
niekoľko ciest na východomoravský a západoslovenský vi-
diek. Jozef Kovaňa, inak nestor českého národopisu intenzívne 
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študoval odev na Morave i z druhej strany Bielych Karpát. 
Presné popisy Josefa Kovaňu doplňoval Josef Šíma st. kres-
bami, ale v roku 1887 si sebou vzal fotoaparát a plody tejto 
práce sú zverejnené na dnešnej výstave. Josef Šíma bol od ro-
ku 1887 učiteľom na strednej škole v meste Jaroměř, kde nie-
koľko jeho ţiakov sa stalo významnými umelcami ako napr. 
Otakar Španiel. Od roku 1904 prijal miesto na Štátnej priemy-
selnej škole v Brne. V Brne bol nielen významným organizá-
torom kultúrneho ţivota, ale aj ako konzervátor a prednosta 
národnostných zbierok vtedajšieho Františkového dnes Mo-
ravského zemského múzea. Fotografovaniu sa venoval celý 
svoj ţivot. I keď sa povaţoval za fotografa amatéra, jeho práce 
znesú i profesionálne kritérium.  

Záverom treba konštatovať, ţe vystavené fotografie jedny 
z prvých, ktoré vznikli za účelom zdokumentovania ľudového 
odevu v teréne. Sú presne lokalizované a datované, čo je 
z hľadiska dokumentačnej hodnoty zásadné. Sú technicky 
mimoriadne kvalitné a nespochybniteľná je ich estetická kvali-
ta. Šímové fotografie patria k zlatému fondu fotografickej 
zbierky Brnenského etnografického ústavu. Táto výstava je 
holdom jemu a jeho nezištnej práci. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 646/1/2010 
 
Riaditeľka Kultúrno – informačného centra v Trenčíne, n.o. 

Mgr. Renáta Kaščáková poskytla všetkým médiám informá-
ciu o aktivite štábu Big Red Hat z USA, ktorý počas tohoroč-
ného leta nakrúcal cestopisno-náučné epizódy v Európe pod 
názvom „Traveling Trio“, určené pre televízne vysielanie po 
celej Amerike Aj vďaka pričineniu Kultúrno – informačného 
centra v Trenčíne, n.o.  sa medzi prvými piatimi epizódami 
z rôznych krajín strednej Európy ocitol aj Trenčín a zaují-
mavosti v jeho okolí, ktorými zároveň – čím sa stal ako jediný 
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zástupca zo Slovenska reprezentujúci celú krajinu. „Veľmi ra-
di sme sa v lete ujali pozície sprievodcu pre štáb, ktorý nás 
oslovil s prosbou o pomoc a ešte viac nás teší výsledok. Tieţ 
sa zúročilo naše pôsobenie na poli poskytovania sluţieb verej-
nosti, ktoré štáb ocenil, keďţe vďaka nášmu personálu mohol 
získať cenné informácie, kontakty a pomoc. Našou odmenou 
je pekný materiál o našom meste, ktorý nám vo svete urobí 
dobrú reklamu“. povedala Mgr. Renáta Kaščáková. 

Cestopisný seriál oslovuje detských divákov a pribliţuje im 
krajiny strednej Európy. Trenčín prezentuje najmä ako histo-
rické mesto so zaujímavou históriou. Divákom predstavuje 
Trenčiansky hrad, slovenský folklór, rytierske súboje či pút-
nicky známu Skalku pri Trenčíne. Trojica detských sprievod-
cov Olivia, Ingram a Everett sa v tejto časti zastavila aj v jed-
nej základnej škole, kde ju ţiaci učili niekoľkým slovenským 
slovíčkam. 

vlastné poznámky 
 
V piatok 8. októbra 2010 nocovalo v trenčianskej kniţnici 

tridsaťšesť detí zo základných škôl pri príleţitosti tradičnej 
akcie Papučková noc. Cieľom podujatia bolo rozvíjať fantá-
ziu a tvorivosť. „Deti dnes moţno menej čítajú, chceme ich 
preto priviesť k čítaniu, ale aj k tvoreniu takouto zaujímavou 
formou,“ hovorí knihovníčka Katarína Galandová. Program 
sa niesol v duchu kníh od autora Pavla Paulendu „Rozprávko-
vý ostrov“ a „Rozprávkové súostrovie“. 

Večer sa začal rozprávaním s hosťom, ktorým bola jeho 
manţelka nebohého Pavla Paulendu. Hovorila o jeho ţivote, 
čo pre neho rozprávky znamenali, o tom, prečo začal písať, 
ako to ovplyvnilo aj mnoho iných ľudí. Potom im prečítala 
rozprávku z jeho knihy „Rozprávkový ostrov“.  

Po nej si deti mali moţnosť nielen pozrieť, ale aj vyskúšať 
orientálny tanec s brušnou tanečnicou. Keď sa vytancovali, 
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čakala na nich prechádzka historickým centrom mesta. Najdô-
leţitejšia zastávka bola pri vodníkovi Valentínovi na Štúro-
vom námestí, kde deťom porozprávali o vodníkoch a tie napí-
sali na papieriky svoje tajné ţelania. Neskôr deti, rozdelené do 
skupín, kreslili v dielňach spolu so svojimi vedúcimi ostrovy, 
vymýšľali ich názvy, funkciu, vyrábali vlajku, hymnu, viazali 
náramky priateľstva, nechali si maľovať na tvár, paličkovali. 
Tí, ktorých chytila literárna múza, mohli ísť do literárnej izby, 
kde písali príbeh, poviedku alebo rozprávku na tému rozpráv-
kového súostrovia. 

Druhá časť programu bola venovaná detskému tvorivému 
umeniu, v ktorom deti prezentovali svoj talent, ukázali, čo kto 
z nich dokáţe. Druhá časť noci prebiehala v papučkách a nej 
súťaţ o najkrajšie papučky spojenou s módnou prehliadkou. 

www.sme.sk 24.10.2010 
 

     Od pondelka 11. októbra 2010 začala trojdňová zbierka 
Dňa nezábudiek, ktorá bola súčasťou informačnej kampane 
Dní duševného zdravia. Liga za duševné zdravie organizovala 
7. ročník informačnej kampane Dni duševného zdravia. Podu-
jatie začalo 1. októbra 2010 pri príleţitosti Európskeho dňa 
depresie a bolo zamerané na podporu pravdivých informácií 
o duševných poruchách a ich liečbe. Kampaň vyvrcholila ve-
rejnou zbierkou Dni nezábudiek k Svetovému dňu duševného 
zdravia v nedeľu 10. októbra 2010. 

„Informačnou kampaňou a zbierkou chceme podporiť roz-
voj komplexnej siete starostlivosti, aby mohli ľudia s dušev-
nými problémami obnoviť svoje sociálne väzby a zručnosti a 
schopnosť znovu viesť plnohodnotný ţivot v rodine a práci. 
Preto má kampaň podtitul Uţ nikdy viac osamelí medzi ľuď-
mi,“ informovala Oľga Valentová z Ligy za duševné zdravie. 
V rámci informačnej kampane organizovala Liga za duševné 
zdravie aj celonárodnú zbierku Dni nezábudiek, počas ktorej 
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mohli občania prispieť na rozvoj komplexnej siete sluţieb pre 
ľudí s duševnými poruchami. V uliciach slovenských miest od 
pondelka 11. do stredy 13. októbra 2010 rozdávali dobrovoľ-
níci informačné materiály a nezábudky ako symbol krehkého 
duševného zdravia na celom Slovensku. Dobrovoľným prí-
spevkom za nezábudku mohla verejnosť podporiť začlenenie 
ľudí s duševnými poruchami do ţivota. 

www.sme.sk 11. 10. 2010 
pomocná evidencia 677/1/2010  
 
Popoludnie vo Verejnej kniţnici Michala Rešetku v Tren-

číne dňa 12. októbra 2010 bolo venované stretnutiu trenčian-
skych čitateľov s prof. PedDr. Jaroslavom Vencálkom, 
CSc., autorom zaujímavého diela pod názvom „Trenčiansky 
kraj – genius loci“.  

Po hudobnom vstupe flautistky Daniely Chupáčovej prí-
tomných návštevníkov 
a vzácnych hostí priví-
tala zástupkyňa riadi-
teľky kniţnice Mária 
Špániková. Autora zau-
jímavého diela predsta-
vila Mgr. Marika Iga-
zová.  

Prof. PaedDr. Jaro-
slav Vencálek, CSc. je pedagógom na Ostravskej univerzite 
a určitú časť svojho profesionálneho ţivota preţil aj na Tren-
čianskej univerzite Alexandra Dubčeka. „Génius loci – Duch 
miesta“ znamená širšie vnímanie krajiny pre lepšie porozume-
nie nás. Poznať Génia loci daného územia, znamená vnímať 
podstatu krajiny. Autor napísal toto dielo ako voľné pokračo-
vanie publikácie „Zlínsky kraj – Génius loci“, „Moravsko-
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Zliezský kraja – Génius loci“, „Juhomoravský kraj – Génius 
loci“, ktoré vyšli v minulých rokoch v Českej republike.  

V spomínanej knihe „Trenčiansky kraj – Génius loci“ čita-
teľ sa zoznamuje prostredníctvom deviatich krajinných celkov 
s nevšedným mnoţstvom detailných regionálnych informácií 
veľmi pútavým spôsobom. Opisovaných deväť celkov sa 
vzťahuje na oblasť Povaţskej Bystrice, Púchova, Ilavy, Tren-
čína, Nového Mesta nad Váhom, Myjavy, Bánoviec nad Beb-
ravou, Prievidze a Partizánskeho.  

Po vstupe moderátorky odpovedal autor na jej otázky 
a zúčastnených 
čitateľov. Naj-
prv však poďa-
koval Mgr. Ma-
rike Igazovej 
a Dane Riečin-
skej, ktoré pre-
loţili jeho dielo 
z češtiny do ja-
zyka sloven-
ského a dali mu 
punc originality. Priznal sa, ţe rád chodí po kraji, ktorý sa na-
chádza na oboch stranách hranice od ranného veku aţ do dos-
pelosti a všetky tie záţitky a informácie sa postupne ukladali 
aţ kým nenastal čas, aby sa zúročili v písomnej forme. Trvalo 
to dlho, ale zas nie toľko, aby sa to nedalo zvládnuť 
a publikovať . Na záver si pomohol citáciou od sv. Augustína, 
ktorý povedal, ţe „ak chceš niečo poznať, musíš to milovať“ 
a túto myšlienku rozviedol slovami, ţe „milujem túto krajinu 
a to mi umoţnilo, ţe som ju snáď trocha poznal.“ 

vlastné poznámky 
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Legendárny spevácky a tanečný súbor Alexandrovci sa 
v rámci svojho turné po Slovensku predstavil aj v Trenčíne 
športovej hale na Sihoti v piatok 15. októbra 2010. Doteraz 
najväčšiu megašou v histórii súboru Ruskej federácie  mali di-
váci moţnosť vidieť v trenčianskej šporotovej hale. Vidieť na 

vlastné oči neza-
meniteľné vystú-
penie Alexan-
drovcov, si nene-
chalo ujsť takmer 
päťtisíc ľudí. Pre 
veľký záujem 
museli organizá-
tori okrem večer-
ného vystúpenia 
súboru pridať ešte 

jedno poobedňajšie. Alexandrovci, ktorí si na slovenské turné 
pripravili nový program, ponúkli publiku dvojhodinové vystú-
penie na veľkolepej scéne, popretkávané národnými piesňami, 
klasickými aj rockovými skladbami a tancami. Nechýbala ani 
obľúbená ruská pieseň „Kalinka“ v podaní sólistu zboru Va-
dima Anania. Novinkou v programe bola aj šou skupiny hu-
dobníkov, ktorá vystúpila s Alexandrovcami na moskovskom 
finále Eurovízie.  

Večerné vystúpe-
nie Alexandrovcov 
spestrili dvaja slo-
venski hostia – hu-
dobná legenda Joţo 
Ráţ a speváčka 
Katka Knechtová. 
Kaţdý z hostí od-
spieval dve svoje 
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skladby, z toho jednu spoločne s Alexandrovcami. Dvojhodi-
nové vystúpenie ukončili Alexandrovci známou ruskou pies-
ňou „Kaťuša“. Publikum v Trenčíne sa s umelcami lúčilo neu-
tíchajúcim potleskom a standing ovation.   

Na záver treba dodať, ţe Akademický súbor piesní a tancov 
Ruskej armády Alexandrovci povaţuje za dátum svojho zalo-
ţenia 12. október 1928, keď mal súbor prvé vystúpenie. Jeho 
zakladateľom bol známy skladateľ Alexander Vasiljevič Ale-
xandrov, ktorý zloţil aj hymnu Sovietskeho zväzu.  Dnes má  
180 členov vrátane technických zloţiek. Na turné do zahrani-
čia cestuje obyčajne 120 ľudí, sólisti, zbor, orchester a tanečná 
skupina. Repertoár Alexandrovcov je široký a dnes obsahuje 
viac ako 2 000 naštudovaných skladieb domácich a zahra-
ničných autorov. Počas svojej viac ako osemdesiatročnej exis-
tencie vystupoval v 60 štátoch sveta. 
 Info Trenčín 03.11.2010 

 pomocná evidencia 740/1/2010  
  

Po tom, čo Múzeum antiky Vojtecha Zamarovskeho  pri-
šlo o svoje sídlo na Mierovom námestí č. 22 v Trenčíne od-

predajom budovy, 
hľadali sa v Tren-
číne náhradné prie-
story. Tento priestor 
sa našiel na prvom 
poschodí obchodno-
zábavného centra 
Max, kde bola otvo-
rená dňa 15. októb-
ra 2010 expozíciu 

Múzea antiky.  
Správca múzea Ing. arch. Július Bruna k danej situácii 

povedal, ţe obdobie bez priestorov sa muselo nejako prekle-
núť. Aspoň týmto spôsobom návštevníci obchodného domu 
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budú môcť uvidieť časť gréckeho daru, aj niekoľko nových 
vecí, ktoré ešte neboli vystavené. Ide najmä o detské kresby z 
celého sveta z výstavy v Káhire, grafické panely, znázorňujú-
ce vývoj písma, aj dosiaľ nerozlúštené písmo, fragment z na-
vigačného prístroja, ktorým sa riadili uţ starí Gréci na lodiach. 
Je tu aj niekoľko 
plánov, ako by mal 
vyzerať Trenčín po 
modernizácii ţelez-
nice s vyznačenými 
miestami, na ktorých 
sme chceli pôsobiť. 

Výstavný by mal 
byť otvorený denne 
počas otváracích ho-
dín centra do konca roka 2010 a činnosť sa sústredí na pre-
hliadku expozície s výkladom pre návštevníkov, semináre pre 
školy a v pláne je aj prezentácia najnovšej knihy Pavla Dvořá-
ka. „Sme veľmi radi, ţe sa podarilo túto myšlienku zrealizovať 

a pán Zamarovský sa 
dostane medzi ľudí 
takouto formou,“ 
povedal Ivo Veliký 
z Klubu priateľov 
Vojtecha Zamarov-
ského.  

Na margo tejto 
skutočnosti treba 
dodať, ţe Múzeum 

antiky bolo zaloţené v roku 1997 Klubom priateľov Vojtecha 
Zamarovského a na Mierovom námestí sídlilo aţ do júna 
2010, kedy budova prešla po predaji z mestských do súkrom-
ných rúk, a tak ju múzeum muselo objekt opustiť. Časť majet-
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ku bol vtedy presťahovaná do Verejnej kniţnice Michala Re-
šetku a časť na Trenčiansky hrad. V súčasnosti Múzeum anti-
ky Vojtecha Zamarovského stále sídlo nemá. Ako východisko 
z núdze vníma expozíciu Múzea antiky v obchodnom centre aj 
Alena Mitano-
vá. „Je to veľmi 
smutné, ţe to tu 
muselo skon-
čiť,“ povedala 
na otvorení. „Pa-
tril by mu vhod-
nejší priestor na 
prezentáciu.“ 
Pripustila však, 
ţe sa tam moţno 
ľudia popri nákupoch zastavia a na chvíľku sa za-myslia. 
„Vnímam to pozitívne i negatívne. Je dobré, ţe múzeum príde 
za ľuďmi, ale je škoda, ţe nemá dôstojnejšie miesto,“ povedal  
jeden z návštevníkov Erich Vladár. Podľa neho by historické 
centrum mesta bolo určite lepšie. Vhodné riešenie výstavného 
priestoru nie je problémom ľudí, ktorí sa starajú o múzeum, 
ale kompetentných úradníkov z kultúry v meste. Myšlienku 
umiestniť múzeum v obchodnom centre povaţuje za dobrú aj 
Boris Liška. „Hovorí, ţe obchodov je v Trenčíne dosť a ta-
kýchto podujatí stále málo, navyše ľudia tu málo o histórii ve-
dia. Moţno v obchodných centrách, kde sa poväčšine pohybu-
jú, sa im to dostane viac do pozornosti.“ 

Podľa Ing. arch. Júliusa Brunu ide o iné garde postupnos-
ti, keď neprichádzajú ľudia za múzeom, ale ono prichádza za 
nimi. V histórii nejde o ţiadnu novinku, pretoţe obchodné 
centrá a bazáry plnili len funkciu obchodnú, ale aj spoločen-
skú. 

www.sme.sk 30.10.2010 
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pomocná evidencia 736/1/2010 
 

Dňa 20. októbra 2010 sa v Galérii Miloša Alexandra Ba-
zovského uskutočnil krst najnovšej knihy Borisa Filana Ta-
jomstvo Budhovho úsmevu. Na pomoc si priviedol svoju 
manţelku Ingrid a známeho spisovateľa, filmára a fotografa 
Ivana Popoviča. Hneď v úvode za prítomnosti svojho priateľa 
a trenčianskeho rodáka reţiséra Petra Oravca tento krst usku-
točnil kvapkami sektu.  

Jeho ďalší program 
pokračoval rozpráva-
ním o záţitkoch  zo 
svojich ciest svetom 
za poznaním, najmä 
z ciest na Sri Lanku, 
ktorú navštívil viac-
krát, priviedlo do ga-
lérie viac ako stovku 
priaznivcov Borisa Fi-

lana. Cestopisy Borisa Filana vyhľadávajú čitatelia pre nápadi-
tosť literárneho štýlu a mnoţstvo zaujímavých informácií. Aj 
táto najnovšia publikácia Tajomstvo budhovho úsmevu je pre-
špikovaná príbehmi, ktoré ilustroval mnoţstvom farebných fo-
tografií. Vyjadril sa, ţe „som šťastný, ţe kniţka vyšla tak, ako 
som si to vysníval, lebo Srí Lanka je krajinou môjho srdca,“ 
povedal krátko po krste Boris Filan. Krajina ho spolu s man-
ţelkou očarila., ale od roku 1996 do roku 2009 sa však Srí 
Lanka veľmi zmenila. Aj tu cítiť globalizáciu a typické prvky, 
ktoré som videl pri prvej návšteve som uţ prestal vidieť. „Keď 
som tu videla muţov prvý raz, boli nahí a mali iba bederné 
rúško. Naposledy uţ mali americké šiltovky a kraťasy,“ pre-
zradila Ingrid Filanová. 

zľava krstný otec Peter Oravec, spisovateľ Boris Filan 
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Chronológia jeho cestovania mala 
zaujímavý vývoj. Najprv cestoval ako 
basketbalista, potom cestoval po svete 
s Pavlom Hammelom v rámci hudob-
ných festivalov a v súčasnosti cestovať 
kedy chce a kam chce. V najbliţšom 
čase mal letieť na niekoľko týţdňov do 
Číny, ale cestu som odsunul, pretoţe 
sa dozvedel, ţe by som sa tam nemo-
hol pohybovať ako tulák. Preto si pri-
pravujem cestu tak, aby mi tam bolo 
umoţnené voľne ţiť a nie chodiť iba 
vodiť po určených miestach. 

Jeho srdce má však aj nesplnené cestovateľské sny. Je pred 
ním stretnutie s Pavlom Barabášom, ktorý sa chystá do Antar-
ktídy. Verím, ţe táto moja cesta do Antarktídy by mohla byť 
úţasná. Mal naplánovanú aj cestu okolo Ohňovej zeme, ale 
zrušili ju pre extrémne zlú predpoveď počasia. Bez rozpakov 

sa priznal, ţe na niekto-
rých cestách mal aj 
strach. Bolo to napríklad 
v Rumunsku. Veľmi zle 
som sa cítil v Izraeli, 
keď tesne pred návšte-
vou Jeruzalema na hlav-
nej ulici s mnoţstvom 
cukrární zahynulo pri 

výbuchu jedenásť ľudí a hrozili tam ďalšie výbuchy. Podľa je-
ho slov sa svet veľmi zmenil a bezpečne uţ nie je nikde. 

vlastné poznámky 
 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne v spolu-
práci s Krajskou galériou výtvarného umenia v Zlíne a ďalšími 
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inštitúciami pripravila spoločnú výstavu sklárskych škôl z 
oboch strán štátnej hranice a to Strednej umelecko-priemysel-
nej školy sklárskej vo Valašskom Meziříčí z Českej republiky 
a Strednej odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach 
dňa 22. októbra 2010. Po otvorení výstavy riaditeľkou Galérie 
M. A. Bazovského v Trenčíne PhDr. Danicou Lovíškovou, 
privítala vzácnych hostí 
výstavy predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavla Sed-
láčka, MPH, primátora 
Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislava Cellera a ďalších 
hostí. Výstavu priblíţila 
kurátorka výstavy PhDr. 
Ela Porubänová. 

Na výstave sa prezentovali práce študentov oboch škôl. Sú-
časne sa so svojou autorskou kolekciou predstavili aj absol-
venti oboch škôl Mgr. art Patrik Illo a Mgr art. Josef Divín. 
Po trenčianskej premiére sa výstava presunie v čase od 7. de-
cembra 2010 do 30. januára 2011 do expozície Zlínskeho 
zámku Krajskej galérie výtvarných umení v Zlíne. 

Výstavný projekt Krehké 
stretnutia/Křehká setkání, 
ktorý je spoločným projektom 
viacerých inštitúcií, vznikal 
takmer dva roky. Jeho iniciá-
torom bola spoločnosť Euro-
región Bílé – Biele Karpaty, 
ktorej cieľom je udrţiavať in-

tenzívne kontakty medziregionálneho, ba medzinárodného 
charakteru. Vo svojej náplni má i propagáciu sklárskych tradí-
cií, ktoré sú v oboch regiónoch (trenčianskom i zlínskom) 
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veľmi silné. Z tohto poznania napokon vznikol projekt, ktorý 
prezentuje tvorbu dvoch sklárskych, vzájomne dlhoročne spo-
lupracujúcich škôl v trenčianskom a zlínskom kraji – Strednej 
odbornej školy sklárskej v Lednických Rovniach a Strednej 
umeleckopriemyselnej školy sklárskej vo Valašskom Meziříčí, 
ktoré pôsobia v spomína-
ných regiónoch.  

Nadregionálny projekt 
na pôde oboch galerij-
ných inštitúcií umoţní 
obom sklárskym školám 
predstaviť slovenskej i 
českej verejnosti umelec-
kú tvorbu študentov, rea-
gujúcich na najaktuálnejšie témy súčasnosti, pri uplatnení no-
vých a moderných metód výučby. Prioritnou témou sa stala 
voľná interpretácia a spracovanie biomorfných a prírodných 
tém v kontexte ochrany a udrţateľnosti krajiny a ţivota okolo 

nás. V tomto tvori-
vom a inšpiratívnom 
umeleckom procese 
významnú úlohu zo-
hrali nepochybne i 
autority pedagógov 
oboch škôl, pod ve-
dením ktorých diela 
vznikali. Spoločná 
výstavná prezentácia 

je tak zaujímavou názorovou, myšlienkovou a tvorivou kon-
frontáciou nielen škôl, ale i oboch galérií, čo prispeje k ich 
vzájomnému obohateniu, poznaniu a ešte uţšej spolupráci v 
budúcnosti.  
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Súčasťou výstavného projektu boli aj dve, uţ spomínané au-
torské kolekcie bývalých absolventov, dnes profesionálnych 
sklárskych umelcov Mgr. art Patrika Illa a Mgr. art. Josefa Di-
vína. Mgr. art Patrik Illo stredoškolské štúdiá absolvoval na 
Strednej odbornej škole sklárskej v Lednických Rovniach. V 
rokoch 1992 – 1998 študoval na Vysokej škole výtvarných 
umení v Bratislave na oddelení sklárskeho výtvarníctva u doc. 

J. Gavulu a v Interme-
diálnom ateliéri na ka-
tedre maľby u doc. J. 
Čarného. V rokoch 
1998- 2000 krátko pe-
dagogicky pôsobil na 
Strednej odbornej škole 
sklárskej v Lednických 
Rovniach. Neskôr začal 

tvoriť ako sklársky dizajnér. V súčasnosti pedagogicky pôsobí 
na Vysokej škole výt-varných umení v Bratislave na oddelení 
sklárskeho výtvarníctva. Pre jeho tvorbu je charakteristické 
narúšanie a preskupovanie hraníc dizajnu a voľného umenia. 
Vyuţíva pri tom nielen sklo, ale aj iné materiály, ktoré mani-
puluje do nových 
viacvýznamových 
rovín a parafráz vo 
voľnej tvorbe, inšta-
láciách či experi-
mentálnom dizajne. 
Za svoju dizajnér-
sky nápaditú tvorbu 
získal viaceré do-
máce i zahraničné 
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ocenenia. Z nich treba spomenúť Cenu Design Plus v roku 
2006 za súpravu misiek Sunny Day a cenu Form v roku 2008 
za súpravu karáf na Víno Vinosaurus v Nemecku.  

Josef Divín (1982) študoval na Strednej umelecko-
priemyselnej škole sklárskej vo Valašskom Meziříčí. V štú-
diách pokračoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v 
Prahe, na oddelení skla u prof. Vladimíra Kopeckého (2002 – 
2008). Po jej ukončení sa vrátil do svojho rodiska, kde začal 
pedagogicky pôsobiť na Strednej umeleckopriemyselnej škole 
sklárskej vo Valašskom Meziříčí. Popri voľnej sklárskej tvor-
be sa venuje aj maľbe. Pre jeho sklárske diela sú charakteris-
tické nádoby z fúkaného a brúseného skla, sklenené nádoby 
kombinované s hliníkom i závesné obrazy komponované z ta-
buľového skla. Pouţíva monochrómnu zemitú farebnosť. V 
jeho podobne farebne tlmených komorných aj veľkorozmer-
ných maľbách ovplyvnených tak európskym informelom, ako 
japonskou kultúrou, moţno nájsť duchovné inšpirácie tichom 
a svetlom. Za svoju tvorbu získal viaceré ocenenia. V roku 
2004 Cenu Olgy Hoffmanové a v roku 2005 Cenu zámku 
Bezdruţice and Prager Kabinet.  

vlastné poznámky 
 
Dňa 27. októbra 2010 výstavný priestor tren-

čianskeho Art Centra – synagógy bola sprístup-
nená výstava diel akademického maliara Mi-
kuláša Klimčáka. Za prítomnosti primátora 
Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera a počet-
ných priaznivcov umenia ţivot a dielo autora 
zhodnotil Antonio Leca Ako povedal autor svojím rozsiahlym 
dielom zasiahol takmer do všetkých oblastí výtvarnej tvorby. 
Jeho meno je synonymum pojmu slovenská ikonografia. Na-
rodil sa v Humennom, v rodine umeleckého rezbára a stolára. 
Otec mu bol vzorom a prvým učiteľom. Začal študovať na od-

Mikuláš Klimčák 
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delení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy tech-
nickej, potom pokračoval n štúdiu na oddelení grafiky 
a oddelení monumentálnej maľby u prof. Tichého a prof. No-

váka na Vysokej škole ume-
leckého priemyslu v Prahe. 
Jeho úspešná a bohatá celo-
ţivotná všestranná výtvarná 
tvorba zahŕňa okrem komor-
nej maľby a grafiky, hlavne 
monumentálno – dekoratívne 
nástenné  a tabuľové maľby, 

ikonografie, mozaiky intar-zie, sgrafitá, štukolustrá, gobelíny, 
vitráţe, art-protisy, ale aj sochárske plastiky (drevené 
a kovové), ale aj tvorbu pre architektúru. Jeho tvorbu uţ od 
začiatku charakterizovala kresťanská náboţenská orientácia. 
Od šesťdesiatich rokov je jeho dielo zacielené na cyrilo-
metodský odkaz a na historickú tematiku. Oţivuje v ňom nie-
len dedičstvo byzantskej kultúry, ale aj históriu slovenského 
národa k národnej emancipácii a štátnosti. Sám tvrdí, ţe „Kto 
nepozná svoje dejiny – 
stráca vlastnú identitu.“ 

Absolvoval viacero 
individuálnych študijno-
umeleckých pobytov so 
zameraním na štúdium 
sakrálneho umenia, ume-
leckého odkazu Byzan-
cie, po stopách viero-
zvestov sv. Cyrila a sv. 
Metoda. Najčastejšie sa vracal do gréckeho Solúnu, ku kore-
ňom kultúry. Na jeho konte sú desiatky samostatných výstav 
po celom Slovensku a v zahraničí.. 

moderátor večera António Leca 

majstrovi akademikovi M. Klimčákovi blahoţelá primátor Ing. B. Celler 
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Na záver pozdravil majstra Mikuláša Klimčáka primátor 
Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 

vlastné poznámky 
 
Štyri plné kufre bábok zaplnili priestory mestskej veţe 

v Trenčíne, ktoré priniesla trenčianska bábkoherkyňa Marcela 
Tadlánková, ţijúca dlhodo-
bo v Rakúsku, na výstavu 
Rozprávková veţa v mesia-
ci október 2010. Bola to vý-
stava, ktorá priniesla radosť 
deťom aj dospelým a vôbec 
kaţdému, kto sem prišiel. 
„Kaţdý mohol snívať o roz-

právkach,“ povedala autorka bábok Marcela Tadlánková. 
O výstave povedala Marcela Tadlánková, ţe „priniesla ra-

dosť formou bábkového divadla a tradícií. Pre Trenčanov som 
takúto výstavu plánovala uţ vlani, ale podarilo sa to však aţ 
teraz. Ţiaľ, nebudeme hrať divadlo, ako to býva zvykom, pre-
toţe uţ je zima a nemali by sme kam posadiť divákov.“  

„Lásku k bábkam má-
me v rodine, keď bábko-
vé divadlo mal uţ jej 
otec. Ako povedala, ľudia 
dodnes spomínajú na ot-
cove divadlo v Trenčian-
skych Tepliciach. Ona 
sama ţije uţ dvadsať ro-
kov v Rakúsku, kde má 
vlastné bábkové divadlo. Talent na divadlo zdedili aj obidvaja 
jej synovia. Dušana Tadlánka Trenčania poznajú Trenčania z 
historickej skupiny Normani. Radovan Tadlánek spolu s ňou 
pôsobí v bábkovom divadle.“ 
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Vo svojej zbierke má Marcela Tadlánková do tristo bábok, 
niektoré zdedila, iné vyrobila sama. „Mám aj starú zbierku bá-
bok. Našli sme ich na povale v českej škole vo Viedni. Domá-
ci nevedeli, čo s nimi, ja som ich zrekonštruovala. Potom boli 

na niekoľkých výstavách 
a nakoniec zostali u mňa. 
Je ich okolo šesťdesiat.“  

Okrem Marcely Tad-
lánkovej a jej syna Rado-
vana sa na tvorbe bábok 
pre výstavu vo veţi po-
dieľali aj Alena Malíčko-
vá a Pavol Mašek. Alena 

Malíčková je rezbárka, ktorá pracovala 26 rokov pre Štátne 
bábkové divadlo v Bratislave, teraz uţ dva roky spolu robíme 
bábky. V prípade Pavla Maška ide uţ o druhú generáciu spo-
lupráce, keď v minulosti spolupracovala s jeho otcom. Práve 
po otcovi zdedil Pavel výrobu bábok. Okrem toho sa profesio-
nálne venuje výrobe sakrálnych veci a renovuje kostoly a his-
torické artefakty.  

vlastné poznámky 
 
Festivaly váţnej hudby majú v Trenčíne bohatú tradíciu. Tá 

sa začala v 80. rokoch minulého storočia (pravdepodobne 1. 
ročník bol v roku 1984). Pri jeho zrode stálo Mestské osvetové 
stredisko v Trenčíne a agentúra Slovkoncert v spolupráci 
s Kruhom priateľov váţnej hudby. V roku 1998 prevzalo or-
ganizáciu podujatia novovzniknuté občianske zdruţenie Klub 
priateľov váţnej hudby v Trenčíne s predsedníčkou MUDr. 
Juditou Biermannovou. V súčasnosti je toto občianske zdru-
ţenie jedno z mála na Slovensku, ktoré je schopné organizo-
vať podobný festival na tak vysokej úrovni. 
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Od vzniku Klubu priateľov váţnej hudby v Trenčíne sa je-
ho dramaturgom stal vynikajúci klavírny virtuóz a pedagóg 
Mgr. Art. František Pergler D.Art. Vďaka nemu získali fes-
tivaly váţnej hudby v Trenčíne skvelé renomé a patria 
k najkvalitnejším festivalom na celom Slovensku. Predovšet-
kým umelci sa usilujú o účasť na tomto podujatí. 

Tohtoročný festival Trenčianska hudobná jeseň bol veno-
vaný 200 rokom od narodenia hudobných géniov Fredericka 
Chopina a Roberta Schumanna. To znamená, ţe v kaţdom 
koncerte zaznie skladba aspoň jedného z týchto dvoch vynika-
júcich skladateľov, niektoré koncerty sú zostavené výhradne 
z ich diel. 
 Program festivalu: 
10. októbra - Mária Heinzová ( klavír), Richard Krchniak (ho-
boj) 
17. októbra - Ivan Gajan (klavír), Jozef Podhoranský (violon-
čelo) 
24. októbra - Waldemar Wojtal (klavír),  Jadwiga Rappe 
(spev) - Poľsko 
31. októbra - Ida Černecká a František Pergler (klavír) 
7. novembra - Kvarteto města Brna - Česká republika 
 Na podujatí teda okrem slovenskej interpretačnej špičky 
vystúpili aj dvaja zahraniční účastníci z Česka a Poľska. Pre-
dovšetkým účasť poľskej speváčky Jadwigy Rappe bola mi-
moriadnym usporiadateľským úspechom, lebo táto umelkyňa 
je pravidelne pozývaná na najvýznamnejšie svetové scény. 
Zaujímavosťou bol aj konecrt F. Perglera a I. Černeckej, le-
bo v programe bola zaradená slovenská premiéra Schuman-
novho cyklu 12 skladieb pre klavír štvorručne. 

Po prvýkrát súčasťou festivalu boliaj sprievodné podujatia 
a to koncerty pre školskú mládeţ  a ich hlavným protagonis-
tom bol husľový virtuóz Peter Michalica.  

vlastné poznámky 



446 
 

Dňa 4. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ 47. ročníka 
výstavy Fotoskupiny Méta 2010 v Posádkovom klube Tren-
čín, na ktorej sa predstavili so svojimi ročníkovými prácami 
jej členovia - Ing. Vojtech Tichý, Ing. Jan Tluka, Ing. Jú-
lius Kákoš, Mikuláš Bányász, Mgr. Soňa Kalabová, Nor-
bert Kalaba, Vladimír Hrnčiar, Ing. Jiří Tomis a Michal 
Arbet. 

Prítomných privítal a hostí pozdravil v zastúpení predsedu 
Ing. Ján Tluka a v ďalšej časti svojho vystúpenia sa venoval 

hodnoteniu vystave-
ných prác všetkých 
vystavujúcich čle-
nov skupiny. Na zá-
ver svojho vystúpe-
nia konštatoval, ţe 
tohoročná výstava 
sa nesie pod vply-
vom významného 
ţivotného jubilea 

najstaršieho sluţobne činného fotografa skupiny 70 ročného 
Ing. Júliusa Kákoša, s jeho vystavenou kolekciou. Jeho čin-
nosť zhodnotil akademický maliar Ing. Július Remper. Mo-
derátor Ing. Ján Tluka skonštatoval, ţe dnes je prítomný na 
vernisáţi aj druhý jubilant, ktorým je Ing. Július Remper. 
Obom jubilantom v mene generálneho riaditeľa Národného 
osvetového centra v Bratislava PhDr. Jána Tazberíka, CSc. 
blahoţelala dr. Zuzana Školudová a odovzdala „medailu Da-
niela Gabriela Licharda“, ako ocenenie za ich fotografickú 
a umeleckú tvorbu. 

vlastné poznámky  
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Tri dni programu, päť filmových blokov a 22 filmov ponú-
kol 5. ročník festivalu dobrodruţných filmov Horyzonty, ktorý 
sa začal vo štvrtok 11. novembra 2010.  

Návštevníci pri vstupe do foyer Posádkového klubu si moh-
li prezrieť tri výstavy fotografov. Z nich : 
- fotograf Martin Ţilka vystavoval fotografie z oblastí špor-

tových aktivít ako sú freeride a kaňonig; 
- fotografka Jana Čavojská vystavovala fotografie z nemoc-

níc a dedín juţného Sudánu, kde pôsobia lekári a humani-
tárni pracovníci zo 
Slovenska;  

- treťou výstavou bol 
súhrn vystavených 
fotografií, ktoré za-
slali amatérski fo-
tografi do súťaţe. 
Trojdňový maratón 

sprievodných podujatí 
a dobrodruţných fil-

mov otvoril horolezec Jaroslav Dutka s predsedom Trenčian-
skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavlom Sedláčkom, 
MPH, ktorý na otvorenej scéne Posádkového klubu privítal 
vynikajúceho poľského horolezca, pokoriteľa všetkých štrnás-
tich osemtisícových vrcholov Piotra Pustelnika a jeho spolu-
lezca Petra Hámora.  

Po slávnostnom otvorení program pokračoval filmovým 
blokom, v ktorom si návštevníci festivalu pozreli 65 minútový 
adrenalínový film reţiséra Alastaira Lee pod názvom „Pro-
jekt Asgard“, ktorý mapoval prvovýstup Lea Houldinga 
a jeho priateľov na severnú stenu Mt. Asgard na Balfinovom 
ostrove v Kanade. Ešte pred prestávkou riaditeľka festivalu 
Horyzonty Mgr. Mária Dutková vyhlásila výsledky fotosú-
ťaţe, o ktorej rozhodovala porota v zloţení Ing. Čestmír Har-
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níček a Andrej Luprich z Trenčína a Ivona Ţirková z Martina. 
Výsledky : 
A) kategória - scéna a príroda 

1. Ján Hanúsek za snímku „Kľak na smotane“ 
2. Janka Šujanová za snímku „Na Sahare“ 
3. Viktor Karabinoš za snímku „5402“ 

B) kategória – športy v prírode 
1. Juraj Navrátil za snímku „Útesy...“ 
2. Tomáš Andrassy za snímku „Splav studeného potoka“ 
3. Miloš Trnka za snímku „Zem pod nohami“ 

C) kategória – ľudia a svet okolo nás 
1. Pavol Karell za snímku „Po dňoch sucha 1.“ 
2. Ján Gajdoš za snímku „Pohľad“ 
3. Lucia Kuklišová za snímku „Na cestách“ 

Čestnú cenu poroty získal Pavol Karell za snímku „Po 
dňoch sucha 2.“ 
Cena Grand Prix získal Lukáš Hruboňovi za snímku „V 
zákrute“ 
Po prestávke prvého festivalového bol premietnutý film Ju-

raja George Klaudina pod názvom „Sen o stratenej doline“, 
ktorý dokumentoval prekonávanie prekáţok, ale hlav-
ne zábavu piatich priateľov pri prechode cez Himalaje. Záver 
večera patril besede horolezcov Piotra Pustelnika a jeho spolu-
lezca Petra Hámora.   

Druhý deň 12. novembra 2010 festival nabral plné obrátky 
od 08,30 do 12,00 h a potom od 15,00 do 18,00 h kedy sa 
premietalo pre školy. Večerný filmový blok mal začiatok 
o 19,00 h s premietaním filmu rakúskeho reţiséra Gerarda 
Salmina „Mont St. Elias“, v ktorom návštevníci mohli 
vzhliadnuť okrem krásy alpskej prírody ako aj splnenie výzvy 
rakúskych skialpinistov a amerického lyţiara aj keď hory sú 
pre nich pojítkom pri prekonávaní nebezpečenstva. Po pre-
stávke sa predstavili so svojim najnovším filmový počinom 
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„Stráţca divočiny“ v réţii Erika Baláţa a Róberta Rajchla, 
ktorý bol výsledkom hľadania, pozorovania a filmovania o jej 
obyvateľoch - medveďoch, strávenia pár stoviek hodín, pri-
čom sa dostali do miest, ktoré sú oku beţného turistu skryté a 
neprístupné. Po filme bol beseda s autormi, ako vznikal ich 
film o ohrozenej „Tichej doline“.  

Sobotňajšie dopoludnie 
festivalu bolo vyplnené 
športovo-umeleckou čin-
nosťou, ktorý začal najprv 
Lesným behom Brezinou 
o pohár Festivalu Hory-
zonty, pretekmi vo vyná-
ške pivného sudu farský-
mi schodami – Nosičov 

sen, figuratívne modelovanie do ľadu a ukáţku psích záprahov 
- mushing aj s praktickým vyskúšaním jazdy. Toto sprievodné 
podujatie spríjemnil so svojimi dvanástimi psíkmi profesio-
nálny mašér Daniel Filo, ktorý sa venuje výcviku saňových 
psov. Za túto športovú činnosť získal niekoľko uznaní na me-
dzinárodných súťaţiach. 

Popoludní sa predstavil Petr Kašpar a odprezentoval vo 
filme „Freo – z dţungle do srdca Európy“ príbeh o mladom 
etiópskom muţovi Freovi, ktorý vďaka stretnutiu s partiou 
československých vodákov dostal moţnosť študovať v Prahe a 
o jeho návrate domov. Po Kašparovi dostal priestor Peter 
Šperka, profesionálny horský záchranár na tému –„Najčas-
tejšie chyby turistov a horolezcov vo Vysokých Tatrách, dopl-
nený krátkymi ukáţkami a videami, natočenými priamo počas 
záchranných akcií. 

Záver sobotného večerného programu patril zaujímavému 
hosťovi festivalu českému dobrodruhovi potápačovi, reţiséro-
vi Stevovi Lichtagovi, jeho podmorskému svetu, ktorý priblí-
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ţil svojim filmom „Poslední lovci“. Film je pohľadom drsný 
ţivot lovcov veľrýb, ich spôsob lovu pomocou bambusových 
harpún na drevených člnoch. V následnej besede priblíţil 
v multimediálnej prezentácii aké je to potápať sa so ţralokmi 
bez ochrannej klietky. 

Festival Horyzonty bol aj súťaţným priestorom pre desať 
amatérskych filmov, ktoré hodnotila odborná porota v zloţení 
Ján Genserek, Ján Kostolanský, Martin Heuger a návštev-
níci festivalu. Hodnotenie odbornej poroty pri výbere prvého 
miesta nebol problém, lebo spĺňal všetky atribúty dobrého fil-
mu. Stal sa ním film „Tat Ivan“ od Stanislavy Barjakovej 
a Juraja Jedináka. Ostatné dve miesta dali porote zabrať. No 
nakoniec zvíťazil kompromis a na druhom mieste sa umiestnil 
švajčiarsky film „D´Ementál“ od Pavla Chrenčíka a tretie 
miesto získal film „Daming the Heaven“ od Petra Csonku. 
V hlasovaní 207 divákov bolo trochu iné poradie, ako určila 
odborná porada a to nasledovne : 
1. Sen stratenej doline – 26 hlasov 
2. Sklenený vrch – 9 hlasov 
3. Jaskyňa mŕtvych netopierov – 25 hlasov 
4. D´Ementál – 16 hlasov 
5. Stratení Nomádi – 13 hlasov 
6. Čertová svadba – 13 hlasov 
7. Daming the Heaven – 11 hlasov 
8. That´s Blue – 10 hlasov 
9. Tat Tvam Asi – 6 hlasov 

10. Tsaranorro – Miss Madagaskaru – 6 hlasov   
Vo súťaţi fotografov sa uskutočnil uţ piaty ročník, do uzá-

vierky ktorého bolo prihlásených 217 snímok. Odborná porota 
v zloţení Ing. Čestmír Harníček, Ivona Ţirková a Andrej Lup-
rich rozhodla o najlepších v jednotlivých kategóriách takto : 
Kategória Grand Prix 
Lukáš Hruboň za  snímku „V zákrute“ 
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Čestná cena 
Pavol Karel za snímku ...“po dňoch sucha 2.“ 
Kategória Krajina/Príroda 
1. miesto Ján Hanuska za snímku „Kľak na smotane“ 
2. miesto Janka Šujanová za snímku „Ťaviaci zo Sahary“, 
3. miesto Viktor Karabinoš za snímku „Sopka 5472“ 
Kategória -  Šport v prírode 
1. miesto Juraj Navrátil za snímku „Clifs of Ailladdie“ 
2. miesto Tomáš Andrassy za snímku „Splav studeného poto-

ka“ 
3. miesto Miloš Trnka za snímku „Zem medzi nohami 1.“ 
Kategória – Ľudia a svet okolo nás“ 
1. miesto Pavel Karell za snímku „...po dňoch sucha“ 
2. miesto Ján Gejdoš za snímku „Pohľady 1.“ 
3. miesto Lucia Kuklišová za snímku „Na cestách“ 

V behu o pohár Festivalu Horyzonty, ktorý prebiehal leso-
parkom Brezina so štartom  a cieľom v priestore bývalého let-
ného kina za krásneho slnečného počasia. Výsledky : 
A) kategória muţov do 39 rokov : 
 1. miesto Pavol Michalčík z Myjavy, časom 15, 28 min. 
 2. miesto Peter Sobek z Lysej, časom 16,08 min. 
 3. miesto Ivan Pavlík z Dubnice, časom 18,08 min 
B) kategória muţov od 40 do 49 rokov : 
 1. Ján Moravec z Myjavy, časom 15,43 min, 

  2. Ľuboš Kováčik zo Zilina, časom 15,57 min. 
  3. Ervín Páleník z Trenčína, časom 16,56 min. 

C) kategória muţov od 50 do 59 rokov : 
       1. Ján Cvičela z Bojničiek, časom 17,08 min. 
       2. Miroslav Kováč  z Trenčína, časom 17,45 min. 
       3. Miroslav Sobek z Púchova, časom 18,46 min. 
D) Kategória nad 60 rokov : 
      2) Ferdinand Husár z Trečína, časom 19,42 min. 
      3) Ján Kminiak z Dubnice , časom 19,49 min. 
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E) Kategória ţien do 34 rokov : 
      1) Veronika Kováčová z Trenčína, časom 21,08 min.  
      2) Lenka Bíla z Dubnice, časom 21,28 min.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 776/1/2010, 782/1/2010 
 
Od 15. novembra 2010 vystavovali vo Verejnej Kniţnici 

Michala Rešetku na Námestí SNP svoje diela dvaja výnimoční 
umelci – fotograf na vozíku Igor Frimmel z Piešťan a členka 

Celosvetového zdruţenia 
umelcov maľujúcich ús-
tami a nohami Danka 
Pekarovičová z Vrbo-
vého. Výstavu otvorila 
riaditeľka Verejnej kniţ-
nice M. Rešetku v Tren-
číne Mgr. Lýdia Brezo-
vá. Oboch výtvarníkov 

zhodnotil predseda Slovenskej agentúry na podporu zdravot-
nej postihnutých občanov Arpád Beník. 

Igor Frimmel sa venuje reklamnej fotografii, fotí aj kone, 
portréty, akty, svadby a spoločenské udalosti. Obrazy Danky 
Pekarovičovej sú známe na celom Slovensku i v zahraničí. 
Danka sa narodila predčasne a prekonala mozgovú obrnu. Ne-
dokáţe pouţívať svoje ruky a nerozpráva. Svoje nohy však 
ovláda majstrovsky. Medzi prstami drţí ceruzky a štetce, kto-
rými kreslí a maľuje. 

Tvorba je pre ňu zmyslom ţivota a spôsobom vyjadrovania 
a komunikácie so svetom. V Trenčíne na výstave Umelecké 
reflexy zdravotne postihnutých občanov Slovenska, obaja 
umelci prezentujú výber zo svojej tvorby.  

www.sme.sk 14.11.2010  
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Pravidelne sa opakujúce kontakty samosprávnych orgánov 
a škôl vyplývajúce z priateľských a partnerských vzťahov me-

dzi mestami Trenčín a Cran-Gevrier uzavre-
tých v roku 1992 sa zameriavajú nielen na 
kultúru, ale aj aktivity zamerané na všeobec-
né i konkrétne otázky v oblasti urbanizmu, z 
oblasti verejnej správy, ob-
čianskej demokracie, tre-
tieho sektora, stretnutia 
škôl, predovšetkým Gym-
názia Ľ. Štúra a Lýcea 

Charlesa Beaudelaira. Udalosťou roka býva 
však filmový festival, usporiadaný striedavo 
v Cran-Gevrier ako Festival slovenských, 
resp. európskych filmov a v Trenčíne ako 
Festival francúzskych filmov, ktorý propaguje čisto francúz-
sku kinematografiu na Slovensku. 

Tento rok Festival francúzskych filmov sa uskutočnil 
v dňoch 18. aţ 24 novembra 2010 v Trenčíne. Dňa 18. no-

vembra 2010 sa uskutočnilo slávnostné otvo-
renie Filmového festivalu francúzskych fil-
mov v Posádkovom klube za účasti veľvys-
lanca Francúzskej republiky Jeho Excelencia 
Jean – Mária Bruno, delegácia partnerské-
ho mesta Cran Gevrier vedenú Genevieve 
Métral a primátora Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislava Cellera. Filmový festivalu francúz-
skych filmov otvorili študenti Gymnázia Ľu-

dovíta Štúra, ktorí v úvode svojho moderovania priblíţili di-
vákom históriu partnerských vzťahov medzi mestom Trenčín 
a Cran-Gevrier, ktoré sa stali základom dlhodobých kontaktov 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Lýcea Ch. Beaudelaira 
z Cran-Gevrier. Z tohto partnerského vzťahu vzniklo veľa zau-

Jean Mária Bruno 

Genevieve Métral 

Ing. Branislav Celler 
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jímavých projektov a jeden z nich sa stal filmový festival, kto-
rý má svoje ôsme pokračovanie v Trenčíne. Na jeho sláv-
nostnom otvorení sa k prítomným prihovoril veľvyslanec  Je-
ho Excelencia Jean – Márie Bruno, vedúca delegácia Mesta 
Cran-Gevrier Genevieve Métral a primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler. Podujatie slávnostne otvoril film „Uţ 
dávno ťa milujem“, ktorý predstavil Francois Grospiron. 
Ostatné filmy sa premietali v Art kine Metro. Vstup na pred-
stavenia bol voľný. Bola medzi nimi aj ţivo-
topisná dráma „Gainsbourg“, „Agnesine plá-
ţe“ – experiment z dielne reţisérky Agnes 
Varda.  

V poradí ôsmy ročník Festivalu francúz-
skych filmov organizovalo Mesto Trenčín a 
jeho druţobné francúzske Mesto Cran-
Gevrier v spolupráci Francúzskym inštitútom 
v Bratislave a Slovenským filmovým ústa-
vom v Bratislave. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 742/1/2010  
 
Súčasťou filmového festivalu boli sprievodné akcie, ktoré 

prebiehali vo štvrtok 
a piatok dňa 18. a 19. no-
vembra 2010 na Miero-
vom námestí vo Festiva-
lovom stane, kde diváci 
mohli vzhliadnuť bábkové 
divadlo Teatro Galerio 
pri Galérii M. A. Bazov-
ského, divadlo Harlekýno. 

Zaujímavé boli ukáţky výroby cukroviniek a slaných čokolá-
dových slzičiek, ktoré pred očami náhodných divákov, ktoré 

Francois Grospiron 
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predstavili študenti odboru čokolatier Gastronomickej školy 
v Croisy, inšpirovaný povesťou a Omarovi a Fatime. Okrem 
toho mohli ochutnať francúzsku kuchyňu a tohoročné nové 
víno Beaujolais nouveau za spevu Perrine Domaine s hu-
dobným doprovodom pianistu Simona Hanota. 

V Centre rozvoja mesta dňa 18. novembra 2010 podvečer sa 
uskutočnila vernisáţ výstavy poštových známok výstavu Klu-
bu filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčín na témy – 
„Francúzski nositelia No-
belovej ceny“, „M. R. Šte-
fánik vo filatelii“, „Fran-
cúzi v SNP“, „Trenčín a 
okolie na poštových do-
kladoch a dobových po-
hľadniciach“. Štvrtkový 
program zakončil vo ve-
černých hodinách koncert 
francúzskej skupiny This gravity's unsafe v Klube Lúč. Pod-
ujatie moderoval Ivo Veliký. 

Na druhý festivalový deň 19. novembra 2010 sa uskutočnila 
konferencia na tému „Predškolská výchova“ za účasti tren-

čianskej učiteľskej ve-
rejnosti a zástupcov 
partnerského mesta 
Cran-Gevrier. Konfe-
renciu otvorila poslan-
kyňa dlhodobo uvoľne-
ná pre výkon funkcie 
Mesta Trenčín Janka 
Fabová a úvodnú pred-

nášku predniesla riaditeľka Školských zariadení mesta Trenčín 
Mgr. Danka Lorencová. Dopoludňajší program pokračoval 
vo veľmi sviţnom tempe a to vernisáţou výstavy výtvarných 
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prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, odbor 
propagačná grafika v kine Metro pod názvom „Quo vadis 
homo sapiens ?“, na ktorú nadviazala projekcia študentských 
filmov z tvorby študentov Lýcea Ch. Beaudelaira z Cran-
Gevrier a Strednej umeleckej školy v Trenčíne, odbor fotogra-
fický dizajn. Poobedie bolo vyplnené vernisáţou výs-tavy 
ručných prác Márie Mizerákovej z Pobedima sprístupnenou 
v trenčianskej mestskej veţi. Na vernisáţi predstavili študenti 
odboru čokolatiér z gastronomickej školy v Groisy a Strednej 
odbornej školy obchodu a sluţieb v Trenčíne ukáţkami výro-
by čokoládového prekvapenia „Omarové slzy“ inšpirovaného 
povesťou o Omarovi a Fatime. Podujatie sa uskutočnilo pod 
gesciou Kultúrneho a informačného centra Trenčín. Výstavu 
otvorila Mgr. Renáta Kaščáková. 

V preplnenej reštaurácii Kabaka na Matúšovej ulici sa usku-
točnilo pásmo poézie s ná-
zvom „Pre teba láska moja 
- Pour toi mon amour“ za 
moderovania Iva Velikého, 
v ktorom odzneli verše Jac-
quesa Preverta v podaní štu-
dentov Gymnázia Ľ. Štúra 
v Trenčíne podfarbené fran-
cúzskymi šansónmi v podaní speváčky Perrine Domaine za 
doprovodu pianistu Simona Hanota. Vyvrcholením dňa bolo 
spoločenské posedenie hostiteľov s priateľmi z Francúzska 
v Delovej bašte Trenčianskeho hradu, ktorá sa niesla v duchu 
stredovekej hostiny. V jeho úvode s príhovormi vystúpila za 
Mesto Trenčín poslankyňa dlhodobo uvoľnená pre výkon 
funkcie Janka Fabová a vedúca delegácie Mesta Cran-
Gevrier Geneviéve Metrál . V príjemnej atmosfére v histo-
rických priestoroch mal u priateľov z Cran-Gevrier veľký 
ohlas vystúpenie skupiny Wagus s ich ohnivou schow. 
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Predposledný deň v sobotu 20. november 2010 návštevy 
partnerskej delegácie bol vyplnený pracovným rokovaním zá-
stupcov partnerských miest, ktoré bolo vyplnené jednak zhod-
notením festivalu a sprievodných podujatí a zaoberal sa načrt-
nutím perspektívy a moţností ďalšej spolupráce oboch miest. 

Rokovania viedli za Mes-
to Trenčín Janka Fabová 
a za Mesto Cran-Gevrier 
Geneviéve Metrál . Po 
pracovnom obede, na kto-
rom sa zúčastnil aj primá-
tor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler hostia 
navštívili Uherské Hradiš-

te s prehliadkou Pamätníka slovanskej kultúry, rotundy 
v Starom meste a svoj pobyt ukončili spoločenským večerom 
pri cimbálovej muzike spojenou s degustáciou moravských 
vín. 

vlastné poznámky 
 
Kaţdé štyri roky koncom novembra  sa hlavné mesto Lu-

xemburgského veľkovojvodstva sa na šesť dní  zmení na hlav-
né mesto gas-
tronómie a ku-
linárstva, keď 
sa tu koná veľ-
trh potravinár-
stva a gastro-
nómie pod ná-
zvom „Expo-
gast Luxem-
burg“, ktorého 
história sa za-
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čala písať v roku 1972. Dnes patrí veľtrh k najvýznamnejším 
gastronomickým podujatiam pre profesionálov i laickú verej-
nosť.  

V dňoch 19. – 24. novembra 2010 sa  konal uţ 11. ročník 
„Expogast 2010“. Počas piatich dní Výstavné a kongresové 
centrum LuxExpo bolo miestom stretnutia špičkovej gastro-
nómie, špičkových výrobkov, surovín, technológie i zariadení 
orientovaných do potravinárskej a gastronomickej oblasti. To-
to výnimočné gastronomické podujatie sa rozprestieralo  na  
ploche 25 000 m², zahŕňalo okolo 150 vystavovateľov z viac 
ako 20 krajín a 2400 kuchárov z 53 krajín celého sveta. 
Tento veľtrh je charakteristický  rozsiahlym programom s 
mnoţstvom kulinárskych a gastronomických podujatí. Roz-
siahlymi halami výstaviska počas piatich dní prešlo  takmer 50 
tisíc návštevníkov. Návštevníkom bolo podaných 5.600 me-
nu v priestoroch  „Reštaurácie národov“ a v ďalších improvi-
zovaných reštauračných priestoroch. Význam tohto veľtrhu 
potvrdzuje aj 150 akreditovaných novinárov z 34 krajín. 
Srdcom veľtrhu a  jeho najprestíţnejšou aktivitou je  svetový 
kulinársky pohár  „Expogast Culinary World Cup“, ktorý je 
oficiálne povaţovaný za majstrovstvo sveta v gastronómii a po 
olympijskej gastronomickej  súťaţi „IKA Erfurt“ je druhou 
najväčšou gastronomickou prehliadkou a exhibíciou kulinár-
skeho umenia. Popri tradičnej potravinárskej výstave to bola 
vzrušujúca medzinárodná show, kde emócie hrali veľkú úlohu. 

Kuchárska elita z celého sveta prišla, aby si na svetovej 
úrovni zmerala sily, invenciu, zručnosť, prezentovala národnú 
a regionálnu gastronómiu a zároveň udala smer v kuchárskych 
trendoch pre najbliţšie roky. Dvetisíc štyristo kuchárov a cuk-
rárov vstupovalo s napätím do „gastronomického ringu“ . 

Vo veľmi dobrom svetle sa predviedla v súťaţi trenčianska 
medovnikárka Mgr. Mária Muráriková, keď v konkurencii 
súťaţiacich z päťdesiatich troch krajín opäť bodovala na sve-
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tovom pohári gastronómie „Culinary World Cup“ a priniesla 
si zlatú medailu v kategórii cukrárenská artistika za dielo 
nazvané „Barok“. Svojou kompozíciou čipkárskej dielne tvo-
renej z repliky barokových šiat, toaletného stolíka, ţehličky na 
uhlie, čipkárskeho valca a ďalších krajčírskych súčastí a to 
všetko zhotovené z precízne zdobeného medovníka, predstavi-
la vrchol precíznosti a krásy.  Na prípravu svojho diela potre-
bovala v spolupráci s dcérou Veronikou tristo hodín práce, 
dvanásť kg múky, štyri kg medu, deväťdesiat vajec, sedem kg 
cukru a nekonečnú trpezlivosť. 

vlastné poznámky 
 
V Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského v Trenčíne 

vystúpil dňa 21. novembra 2010 slovenský spevácky zbor 
Adoremus. Predviedol sakrálnu hudbu starých majstrov aký-
mi boli Hassler, Palestrina, Desprez či Viadana a zároveň za-
zneli aj ukáţky diel Duruflého, Ernaniho či Biebla, ktorí zase 
prezentujú súčasnú cirkevnú hudbu. Koncert dirigoval Dušan 
Bill, ktorý je umeleckým vedúcim celého telesa.  

Zbor Adoremus bol zaloţený v roku 1992 ako celosloven-
ské vokálne teleso so zameraním na sakrálnu hudbu. Jeho cie-
ľom bolo šíriť duchovnú hudbu a všestranne napomáhať jej 
zveľadeniu. Zbor účinkoval na mnohých celonárodných cir-
kevných slávnostiach, spolupracoval so Štátnou filharmóniou 
Košice, so Slovenským komorným orchestrom Bohdana War-
chala, s Orchestrom Gustava Broma, s Moyzesovým kvarte-
tom a taktieţ mnohými koncertnými umelcami a skladateľmi. 

vlastné poznámky 
 
Na Mestskom úrade v Trenčíne sa uskutočnilo dňa 23. no-

vembra 2010 stretnutie výhercov súťaţe pod názvom „Poznáš 
Trenčín“, ktorej organizátorom bola Trenčianska univerzita 
Alexandra Dubčeka. Prvé miesto v tejto súťaţi získal študent 
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druhého ročníka politológie Trenčianskej univerzity Alexan-
dra Dubčeka Michal Garaj pred druhým Martinom Sivým 
z druhého ročníka manaţérstva kvality Trenčianskej univerzi-
ty Alexandra Dubčeka a o tretie miesto sa podelili vyso-

koškolský pedagóg 
Martin Sedláček a štu-
dent prvého ročníka ve-
rejnej správy Peter Ba-
rančík z Trenčianskej 
univerzity Alexandra 
Dubčeka. Víťazných sú-
ťaţiacich predstavila vi-
ceprimátorovi Bc. To-

mášovi Vaňovi vedúca súťaţného projektu Ing. Renáta Ja-
nošcová. 

vlastné poznámky 
 
24. novembra 2010 krstil historik Pavel Dvořák v tren-

čianskej kniţnici publikáciu „Tretia kniha o Bratislave“. Zá-
roveň predstavil nový cyklus dokumentárnych filmov zo slo-
venských dejín „Hľadanie stratených svetov“. O vzťahu  

k Trenčínu sa vyjad-
ril, ţe je vrelý, lebo v 
ňom býval, preţil 
prechod frontu a vo-
jenčil. Moja pôvodná 
spomienka na Trenčín 
sa viaţe k roku 1944, 
keď sme sem prišli 
ako evakuanti z Brati-

slavy. V poslednej dobe sa rád vraciam do kniţnice. Je tradí-
ciou, ţe rok, čo rok prichádzam s novou knihou a slávnostným 
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krstom. Trenčín totiţ pozerá s veľkým uznaním na to, čo som 
napísal. 

O svojej novej knihe povedal, ţe knihy o Bratislave však 
nie sú len o Bratislave. Naše hlavné mesto predstavuje histo-
ricko-geografický priesečník, v ktorom sa stretávajú osudy 
Slovákov, Maďarov, Rakúšanov, Čechov, Moravanov, Polia-
kov, v období tureckých vojen aj Francúzov, Nemcov či Való-
nov.  

Jeho literárna tvorba sa začala poviedkami. Neskôr ich po-
kračovaním bola história. Trvalo pár rokov, kým som si na vy-
sokej škole uvedomil, ţe história je o inom. Zaujímavá, dra-
matická a súčasne plnohodnotná je vtedy, keď tam vystupujú 
ţiví ľudia s problémami i radosťami. Celé je to hlavne o prí-
behu, ktorý musí byť dostatočne nosný, podloţený historic-
kými reáliami. Napríklad, keď čitateľ sa zoznamuje s popra-
vou českobratského kazateľa Mikuláša Drábika v Bratislave, 
je tu príleţitosť povedať niečo aj o systéme súdnictva, spôsobe 
väznenia, legislatíve alebo správe mesta. 

Na otázku , ţe stredovek zvykne byť označovaný za temné 
obdobie, pre historika sa stal nevyčerpateľným zdrojom inšpi-
rácie. Prečo ? Je to nesprávne hodnotenie, lebo v stredoveku 
sa mali ľudia oveľa lepšie ako v ranom novoveku. Mohli sa 
napríklad sťahovať. Keď sa nepohodli so zemepánom, tak od-
išli. Rozobrali a pobrali svoje domy, dokonca máme doklady, 
ţe so sebou odviezli aj kostol. Odhliadnuc od mnoţstva ďal-
ších výhod, o ktoré neskôr prišli. Pochmúrny stredovek je po-
vera. Treba súhlasiť, ţe o stredoveku vieme najmenej. Z kon-
krétneho dôvodu, ţe Slováci si dlho zvykali na svoju „bezde-
jinnosť“, následne odmietali prijať uhorské dejiny za svoje. 
Výnimku tvorí Matúš Čák, hoci aj v tomto prípade máme in-
formácie značne skreslené. 

Kniţný seriál Stopy dávnej minulosti nateraz striedate 
DVD edíciou dokumentárnych filmov Hľadanie stratených 
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svetov. Nosný je opäť príbeh. No vďaka vizuálnej zloţke sú 
filmy orientované do konkrétneho času a prostredia. História 
nezaniká, podľa mňa len čaká na svoju príleţitosť. Z času na 
čas sa vynorí a niekedy ňou bývame šokovaní. Príbehy z tohto 
cyklu sú o tom, ako sa našiel oltár Majstra Pavla z Levoče, 
kam zmizol hrob husitskej kráľovnej Ţofie, prečo gróf Pálfi 
postavil Bojnický zámok do dnešnej podoby a podobne. 

www.sme.sk 11.12.2010  
pomocná evidencia 858/1/2010  
 
Slovenský festival Baţant Pohoda sa dostal medzi desiatku 

finalistov druhého ročníka ankety European Festival Awards, 
v ktorej sa rozhoduje o najlepších festivaloch Starého konti-
nentu v roku 2010 informoval hovorca Pohody Mário Geš-
vantner.  

V ankete sú festivaly rozdelené do siedmych kategórií - naj-
lepší veľký festival, najlepší malý festival, najlepší nový festi-
val, najlepší line-up, najlepší in-door festival a najlepší stredne 
veľký festival, do ktorého bol nominovaný aj festival Baţant 
Pohoda.  

Desiatka finalistov v kaţdej kategórií vzišla z hlasovania 
fanúšikov na internete, okrem Baţant Pohody sa do finále 
v kategórii Best Medium Sized festival dostali ešte tri belgické 
festivaly Couleur Cafe, Dour a Lokerse, dve podujatia 
z Nemecka - Area 4 Festival a Melt!, dve z Poľska -  Coke Li-
ve Music Festival a Off, ďalej írsky Electric Picnic Music & 
Arts Festival a nórsky Øyafestivalen.  

Druhé kolo hlasovania sa začalo v stredu 24. novembra 
2010 a potrvá aţ do 8. decembra 2010 a jeho výsledky vyhlá-
sia dňa 12. januára 2011 v holandskom Groningene. 

www.sme.sk 25.11.2010 
pomocná evidencia 819/1/2010 
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V Trenčianskom múzeu sa uskutočnila dňa 24. novembra 
2010 vernisáţ pu-
tovnej výstavy „Ces-
ta dejinami sloven-
ského školstva“ pri 
príleţitosti 40. výro-
čia zaloţenia Múzea 
školstva a pedagogi-
ky v Bratislave.  Vý-
stavu otvorila riadi-
teľka Trenčianskeho 

múzea Katarína Babičová a svojom úvodnom slove poveda-
la, ţe „táto výstava bude blízka mnohým návštevníkom, preto-
ţe sme všetci chodili do školy a budeme sa venovať spomien-
kam. Pre mladých zas naopak, keď je doba počítačov 
a vyspelej techniky budú môcť porovnávať vybavenie školy 
učebnicami, učebnými pomôckami, ľavicami.“ Bliţšie o výs-
tave povedal kurátor výstavy PhDr. Vladimír Michalička 
z Múzea školstva a pedagogiky. „Exponáty našej výstavy za-
čali svoju cestu v Košiciach a potom ju vzhliadli návštevníci 
v Banskej Bystrici, Prievidzi a od dnešného dňa sú vystavené 
v Trenčíne, kde budú do 15. januára 2011. V budúcom roku 
výstava bude inštalovaná v Rimavskej Sobote a Zvolene. Vý-
stava sa všade kde bola 
inštalovaná strela s veľ-
kým ohlasom, ktorá za-
ujímala starších ľudí, 
lebo si takúto triedu 
pamätajú. Zaujímali sa 
aj mladšie ročníky, kto-
ré napríklad nevedeli, 
čo je to kalamár, na čo 
bola drevená tabuľka  a podobne. Všetky tieto vystavené ex-

takto poznali vybavenie starších tried naši starší spoluobčania 
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ponáty boli získané vlastným zberom z rôznych oblastí Slo-
venska.“ Na záber podotkla Katarína Babičová, ţe „aj Tren-
čianske múzeum má bohatú zbierku rôznych učebníc a učeb-
ných predmetov vo svojom depozite. Budeme uvaţovať, aby 
sme ich od prachu poutierali a uzreli svetlo sveta. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 835/1/2010  
 
Art Centrum Synagóga v Trenčíne dňa 26. novembra 2010 

v podvečer bola 
miestom verni-
sáţe štyroch sa-
mostatných vý-
stav Lívie Kla-
sovej pod ná-
zvom „Fac-
tum“, študen-
tiek fakulty ar-
chitektúry Zu-
zana Chupá-
čová, Ivana 

Horečná a Kristína Izáková pod názvom „5minus1“, Soni 
Zelezkovej pod názvom „Keramická tvorba“ a Marty Filo-
vej pod názvom „Strieborné Vianoce“, ktoré uviedla mode-
rátorka Eva Mišovičová. 

Lívia Klasová je aktívna 
výtvarníčka v slobodnom po-
volaní. Je členkou a spoluza-
kladateľkou skupiny „young 
pArt“, ktorá prezentuje novú 
krv z mladej generácie výtvar-
níkov. Má široký záber vý-
tvarných diel, ako napríklad 
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maľba človeka, krajinomaľba, sochy, úţitková plastika zo skla 
a keramiky. 

Študentky architektúry Zuzana Chupáčová, Ivana Horečná 
a Kristína Izáková prišli s čiernou kockou do synagógy, 
v interiéry vybavenou na motívoch piatich zmyslov človeka, 
pri návšteve ktorej mohli návštevníci na vlastnej koţi pocítiť, 
ako sa musia orientovať vo svete nevidiaci.  

Soňu Zelizkovú z Dubnice nad Váhom ku keramickej 
tvorbe doviedla osobitná ţivotná situácia, keď po strate zrku 
sa nemohla venovať svojej pôvodnej profesii – učiteľky 
v materskej škole. Impulz k práci s hlinou nastal pri návšteve 

priateľky keramikárky Reginy Breyer 
v Rakúsku, Ona v nej videla prirodzenú 
kreavitu, talent pri práci s hlinou, a preto ju 
povzbudila v keramickej tvorbe. Jej kera-
mické výrobky nadväzujú na tradičné hrn-
čiarstvo. Výrobky dekoru-
je rôznymi štruktúrami 
a reliéfmi, glazúru vyuţí-
va v plnej miere, najmä vo 
vnútri nádob. 

Ing. Marta Filová  sa začala venovať dro-
társkemu umeniu v roku 1995. Celá jej tvorba 
vychádza z unikátneho drotárskeho remesla, 
ktoré vzniklo v 17. Storočí v okolí Ţiliny. 
V dielach prevládajú textilné techniky zo strieborného drôtu, 
ktorý spracováva spolu s polodrahokamami, perlami a jan-
tárom a ukončuje špirálovou technikou. Nepouţíva spájku ani 
ţiadne tepelné spracovanie. Zhotovuje náhrdelníky, náušnice, 
náramky, opasky, klobúk i sieťku na hlavu, brošne a prstene. 
Kaţdý šperk je jedinečný a neopakovateľný. 

vlastné poznámky 



466 
 

Viac ako tristo kníh prevzal honorárny konzul Rumunskej 
republiky Miroslav Iabloncsik v Trenčíne dňa 26. novembra 
2010. Tieto knihy tvoria detské knihy, beletria a učebnice od 
troch kniţníc, ktorých zriaďovateľom je Trenčiansky samo-
správny kraj. Knihy sú určené do Základnej školy v Novej Hu-
te a Lýcea v dedine Bodonoš v rumunskom regióne Bihor, 
v ktorej ţije početná skupina slovenských rodákov. Išlo uţ 
o druhú podobnú zbierku, ktorá išla k našim krajanom, keď 
prvú poskytla Verejná kniţnica Michala Rešetku. 

Trenčianske noviny 29.11.2010 
pomocná evidencia 831/1/2010 
 
Nadnárodný preventívny projekt s názvom „Tvoja správ-

na voľba“ bol slávnostne otvorený dňa 30. novembra 2010 
v Kultúrnom stredisku Dlhé Hony v Trenčíne.  

Hlavným cieľom projektu „Tvoja správna voľba“ je snaha 
o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok 
a informovanie o škodlivosti ich uţívania so zameraním na ta-
bak, alkohol a marihuanu u detí vo veku od 9 do 10 rokov.  
Vyuţíva  inovatívne prístupy práce s deťmi v prevencii krimi-
nality formou interaktívnej tvorivej dielne. Na projek-
te participuje aj Česká republika. Do projektu je zapojených je 
40 slovenských miest a 20 miest v Moravskosliezskom  a 
Olomouckom kraji. Realizuje ho 120 vyškolených lektorov. 
Predpokladá sa, ţe celkovo sa projektu zúčastní 28.650 detí, 
z toho zo Slovenska pribliţne 19 750 detí a v Českej republike 
8 900 detí. 

V Trenčíne sa interaktívna tvorivá dielňa sa realizovala v 
Kultúrnom centre Dlhé Hony kaţdý pracovný deň od 9.00 do 
12.00 hodiny a potrvá do 17. decembra 2010. 

vlastné poznámky 
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Dňa 3. decembra 2010 na druhom poschodí v Dome ume-
nia v Bratislave sa sústredili na samostatnej výstave výtvarné 
a literárnej práce troch ročníkov výstavy „Ora Et Ars“, ktoré 

po sebe zanechala skupina výtvarníkov a literá-
tov. Skupina organizátorov pod vedením Jozefa 
Vydrnáka pripravila pre návštevníkov a obča-
nov Bratislavy k nahliadnutiu veľmi peknú vý-
stavu, ktorí osobne nemohli prísť na Skalku 
v uplynulých rokoch.  

Organizátori úlohou moderátora poverili 
herca Štefana Bučka, ktorý privítal vzácnych 

hostí, osobitne otca biskupa Mons. Františka Rábeka. Vo 
svojom príhovore pripomenul, ţe dnešné podujatie je akýmsi 
vyvrcholením Roka kresťanskej kultúry po výtvarnej stránke. 
Po jeho príhovore vystúpil spevácky zbor Chorus Salvatoris. 

Po slávnostnom otvorení sa k prítomným návštevníkom 
prihovoril otec biskup 
Mons. František Rábek, 
ktorý osobitne pozdravil 
tvorcov výtvarných diel 
a návštevníkov, ktorí boli 
inšpirovaní kresťanskou 
kultúrou. V ďalšej časti 

príhovoru sa snaţil sprostredkovať 
myšlienky Svätého otca, Benedikta 16. 
dotýkajúce sa vzťahu viery a umenia, 
keď povedal, ţe najvydarenejším die-
lom na túto tému je Antonia Gaudiho 
chrám Sagrata Familia v Barcelone, posvätená 7. novembra 
2010 Svätým otcom Benediktom 16. Od začiatku existencie 
cirkvi bolo umenie a maliarstvo vyjadrením skrze Boha. To sa 
prejavovalo v obrazoch, speve a neskôr v stavbe chrámov. 
Všetko je to súčasťou cirkvi a v nej to zostane. Po stáročia bo-
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la Cirkev matkou umenia. Hudba, architektúra a maliarstvo 
vznikli z viery. Musíme robiť všetko preto, aby viera nachá-
dzala svoje vyjadrenie v opravdivom umení, ako u Gaudiho 
v kontinuite a v novosti. Umenie nesmie stratiť kontakt 

s vierou. Kresťanská tradícia 
úzko spája s liturgiou reč ume-
umenia, ktorého krása má 
zvláštnu komukatívnu silu. Na 
záver svojho vystúpenia kon-
šta-toval, ţe je veľmi rád, keď 
sú na Slo-vensku umelci, ktorí 
krásou svojich diel robia prí-

ťaţlivo pravdu a opravdivú lásku Jeţiša Krista a evanjelium 
a súčasne sa snaţia vyjadrovať kresťanské presvedčenie aj ţi-
votom. Ovocím týchto snáh je i táto výstava. Vystavené diela 
oslovia mnohých návštevníkov a vzbu-
dia u nich túţby po hľadaní pôvodcovi 
všetkej krásy.  

Na jeho príhovor nadviazal Rudolf 
Dobiáš, keď povedal, ţe výstavou sa 
nadviazal nový príbeh na Skalke, ktorý 
si nikto netrúfol povedať, ţe vznikne. Nám pripadol ako za-
mknutý dom, do ktorého nemohol nikto vkročiť. Zárodok tra-
dície vznikol v kancelárii pracovníčky kultúry Mestského úra-
du v Trenčíne Terky Nikovej. Je to ako zázrak, ktorý v podobe 
oslovenia umelcov zanechal výsledok ducha v podobe tvorby 
umeleckých diel. 

Pred  záverom vernisáţe výstavy vystúpil kurátor výstavy 
PhDr. Marián Kvasnička, ktorý vo svo-
jom príhovore vyzdvihol  mystický vplyv 
Skalky na tvorbu umelcov, aby svojimi 
svedectvami či sú očiam viditeľné, alebo 
neviditeľné či idú po tematickej línii, ale-
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bo idú po tých odkazoch, ktoré tam vidia, ale skôr vytvárajú 
skôr klímu, atmosféru tohto miesta. Robia to preto, aby po-
mohli Skalke, aby sa priznali k tomu, na čo občas zabúdame, 
ţe naše korene sú tu a naša koruna musí siať k oblakom 
a večnosti a vtedy to má zmysel. 

Na záver výstavy poďakoval moderátor Štefan Bučko všet-
kým orgánom a organizáciam za pomoc pri organizácii výsta-
vy a za jej zdarný priebeh. 

vlastné poznámky 
 
Dňa 3. decembra vyvrcholil 18. ročník celoslovenskej lite-

rárnej súťaţe Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s daţďom 
zhovára“. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnili aj členovia 

odbornej poroty - Margita Ivaničková, Ján 
Maršálek a Jaroslav Rezník. 
A) zoznam ocenených v ţánri próza :  
1. miesto : Lucia Anďalová (Poprad)  
1. miesto : Lenka Balajová (Trenčín)  

2. miesto : Dávid Muráň (Trenčín)  
2. miesto : Martina Ďurčeková (Nová Baňa)  
3. miesto : Lukáš Mano (Michalovce)  
3. miesto : Beáta Blahová (Prešov)  
Cena primátora Mesta Trenčín :  
Anna Mihálová (Trenčín)  
Milan Maťaše (Trenčín)  
Cena Matice slovenskej v Trenčíne :  
Elena Štefancová (Pruské)  
Iveta Šuleková (Ilava)  
Zuzana Vakošová (Trenčín)  
Cena odbornej komory :  
Jana Judinyová (Trnava)  
Václav Kostelanski (Povaţská Bystrica)  



470 
 

Jozef Páleník (Trenčín)  
B) Zoznam ocenených v ţánri poézia :  

1. miesto : Zuzana Brodzianska (Nová Baňa)  
1. miesto : Gabriela Grznárová (Tvrdomestice)  
2. miesto : Iveta Kisacká (Košice)  
2. miesto : Kristína Janegová (Myjava)  
3. miesto : Andrej Imrich (Vranov nad Topľou)  
3. miesto : Katarína Petríková (Povaţská Bystrica)  
Cena primátora Mesta Trenčín :  
Lenka Šnúriková (Lučenec)  
Miroslav Kapusta (Banská Bystrica)  
Cena Matice slovenskej v Trenčíne :  
Janka Danková (Trenčianska Turná)  
Barbora Brezinová (Banská Bystrica)  
Cena odbornej poroty :  
Terézia Turčanová (Zvolen)  
Ruţena Šípková (Myjava)  
Andrea Trusková (Trenčín)  
Cena „Ora Et Ars“ :  
Anna Laţová (Svidník)  

vlastné poznámky 
  pomocná evidencia 817/1/2010 

 
V sobotu 4. decembra 2010 mali v Trenčíne kasting účast-

níčky 16. ročníka Miss Slovensko. Odvahu vyzliecť sa do 
plaviek a postaviť sa pred sedemčlennú porotu našlo 25 diev-
čat. Kaţdá kandidátka na najkrajšiu ţenu krajiny musela spĺ-
ňať viaceré kritéria, vek od 18 do 24 rokov, výška nad 170 
centimetrov, pričom plastiky a tetovania uchádzačky automa-
ticky vyraďovali. Dievčatá sa musia postaviť pred porotu 
v plavkách. Základom je totiţ súmerná postava. „Dievčatá 
nemusia mať ideálne miery 90-60-90, môţu mať aj miernu 
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nadváhu, na ktorej do finále zapracujú,“ povedala Tamara 
Heribanová z organizačného štábu súťaţe. Budúca moţná 
miss sa musí vedieť odprezentovať, hodnotí sa aj komunika-
tívnosť a inteligencia. 
„Misska musí mať jed-
noducho charizmu.“ 

S kastingami organi-
zátori začali na východe 
Slovenska. „Najkrajšie 
dievčatá sme videli 
v Trenčíne. Mali veľmi 
pekné postavy. Na vý-
chode boli dievčatá pek-
né, pokorné a prirodzené, avšak bolo na nich vidieť, ţe nein-
klinujú k športu. Trenčianky mali naopak súmerné postavy, no 
smerom na západ sa častejšie stretávame s neduhom v podobe 
tetovania. Tieto dievčatá ďalej nepostupujú,“ opísala dojmy 
Tamara Heribanová. 

Ako bolo spomenuté v Trenčíne sa na kastingu objavilo 25 
dievčat, čo je najmenej zo všetkých kastingov. Odborná porota 
vybrala desať z nich do semifinále, ktoré sa uskutoční 12. de-
cembra 2010 v Bratislave. Do semifinále postúpila priamo aj 
nedávna víťazka Miss Trenčín.  

www.sme.sk 05.12.2010  
 
Počas druhej adventnej 

nedele 5. decembra 2010 sa 
vo väčšine miest trenčian-
skeho regiónu rozsvietili na 
námestiach stromčeky a za-
paľovala sa druhá adventná 
svieca. Nebolo to inak ani 
Trenčíne, keď Mikuláš naj-
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prv pozdravil ľudí z mestskej veţe a potom zišiel dolu na Mie-
rové námestie, kde nastúpil do koča ťahanom dvomi vra-
níkmi. Nemysliteľnými sprievodcami pri jeho ceste po námes-
tí boli oheň šľahajúci čerti a okrídlení anjeli. Spoločne roz-
svietili jedenásť metrov vysoký vianočný strom. Anjeli spolu 
s Mikulášom rozdávali deťom na námestí cukrovinky. 

vlastné poznámky 
 

Trenčiansky región nepatrí k baštám slovenského vino-
hradníctva, napriek tomu miestne vinohrady dýchajú históriou. 
O nich hovoril vo svojej besede 8. decembra 2010 vo Verejnej 
kniţnici Michala Rešetku odborník z oblasti enviromentálnej 
histórie a geoekológie RNDr. Peter Chrastina.  

V úvode prednášky sa predstavilo divadielko Dotyky pod 
vedením Zuzky Starostovej, ktoré reprízovalo verše o víne  
a potom moderátor Mgr. Peter Martinák predstavil Petra 
Chrastinu, ţe pred nedávnom preskúmal vyuţívanie krajiny 

Trenčianskej kotliny. 
Tento oprášil pritom 
takmer dve zabudnuté 
odvetvia – vinohradníc-
tvo a rybnikárstvo, ktoré 
boli v minulosti v našom 
regióne značne rozšírené 
i keď dnes to nebadáme. 
Vinohrady sa tiahli od 

Zamaroviec zhruba po Záblatie. Zvyšky rybnikárskej krajiny 
moţno zas nájsť v chotári Hamrov. Počiatky vinohradníctva 
v Trenčíne siahajú do roku 1555, potvrdzuje to zachovaný pí-
somný prameň od kastelána Trenčianskeho hradu, ktorý vydal 
povolenie vysadiť vinohrady. Pôvodné klčoviská vyrobili 
poddaní zo Zlatoviec do svahu orientovanom na juh. Okrem 
poddanských vinohradov si pestovanie viniča obľúbili prísluš-
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níci šľachtických rodov, prevaţne pre lepšie trţby v panských 
krčmách. Nedostatočné klimatické podmienky spôsobovali, ţe 
trenčianske víno bolo pomerne kyslé. Definitívny úpadok 
miestneho vinohradníctva zavŕšil v polovici dvadsiateho sto-
ročia cudzopasný hmyz. 

Besedu zakončila zaujímavá zmienka o mestskom rybníku. 
Ako uviedol Chrastina, určite išlo o nákladnú investíciu, ktorá 
dopadla neúspešne. 
Rybník dal koncom 
16. storočia postaviť 
mestský patriciát 
kvôli zisku z predaja 
rýb, no o tridsať ro-
kov uţ bol vypuste-
ný. Stavali ho novo-
krstenci z českých 
krajín, známi aj pod 
názvom anabaptisti. Dodnes sa zachovala iba jeho hrádza v 
blízkosti Hukovho potoka a ţelezničnej stanice Soblahov. Je 
dlhá pribliţne štyristo metrov, šírka miestami dosahuje aţ 
päťdesiat metrov. 

Vysokoškolský pedagóg výsledky svojej práce sčasti publi-
koval uţ v roku 2009. Z hľadiska vedných disciplín uplatnil 
poznatky z histórie, geografie, archeológie, kultúrnej antropo-
lógie, psychológie, či sociológie. Praktickú stránku však hod-
notí kriticky. „Spôsob, akým sa v súčasnosti staráme o spomí-
nané lokality, je tragikomický.“ 

vlastné poznámky 
 
Tradičným podujatím tohto obdobia sa stali Vianočné trhy. 

V stredu 8.decembra 2010 sa na Mierovom námestí predstavili 
deti z detských domovov a zo základných,  materských a ume-
leckých škôl podujatím Detský vianočný jarmok. Na pultoch 



474 
 

predajných stánkov predávali deti vlastné výrobky, ako naprí-
klad keramické zvončeky, panákov a iné veci. Na druhý deň 
obsadili predajné stánky profesionáli, ktorí predávali vianočné 
vence so sviečkami, keramické úţitkové predmety, koše 
a podobne. Tradičné vianočné trhy trvali od štvrtka 9. do stre-
dy 22. decembra 2010. 

Kaţdoročné po-
dujatie „Čaro Via-
noc pod hradom“ 
odštartoval uţ na 
konci novembra 
2010 cimbálový re-
citál Miroslava Raj-
ta. Od Mikuláša aţ 
do konca roka bolo 
pre Trenčanov pri-

pravené mnoţstvo rozmanitých akcií. Okrem Vianočných tr-
hov nechýbali koncerty ako napríklad Vianoce zo Santa-Fe, 
koncert „Daj Boh šťastia tejto zemi“, koncert kvarteta  z Brna, 
tanečné a divadelné 
predstavenia, ţivý Bet-
lehem, zimný festival 
Alternatívne Vianoce. 
Tri dni pred Vianocami 
poputuje Trenčínom 
lampiónový sprievod 
poriadané Materským 
centrom. Uţ tradičným 
Vianočný koncertom spríjemní voľné dni po Štedrom dni 
Komorný orchester mesta Trenčín dňa 26. decembra 2010. 
Záver roka bude patriť tradične ohňostroju a silvestrovskému 
programu. 

vlastné poznámky 
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Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého bolo dňa 9. de-
cembra 2010 miestom prezentácie novej publikácie „Heraldi-
ka bez erbu“ od známeho heraldika univerzitného profesora 

PhDr. Jozefa Nováka, 
DrSc. Na pôde školy 
ho privítal jej riaditeľ 
Mgr. Ján Vojtek. 
Podujatie moderovala 
pracovníčka Verejnej 
kniţnice M. Rešetku 
v Trenčíne Mária 
Špániková. V úvode 

slávnostnú príchuť podujatia spríjemnil študent Piaristického 
gymnázia v Trenčíne Denis Baláţ klavírnou interpretáciou 
Beethovenovej „Klavírnej sonáty“. Stručnú charakteristiku 
osobnosti a publicistickú činnosť PhDr. Jozefa Nováka priblí-
ţila vo svojom vystúpení Mária Špániková. Uviedla, ţe sa stal 
nástupcom dlhoročného vedúceho odboru archívnictva na Fi-
lozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Ale-
xandra Huščavu. Je-
ho rodným mesto bo-
li Vrútky, kde na-
vštevoval základnú 
školu. V rokoch 1942 
aţ 1950 prišiel do 
Trenčína, kde na-
vštevoval Piaristické 
gymnázium. V roku 
1950 sa stal poslu-
cháčom odboru archívnictva na Filozofickej fakulte Univerzi-
ty Komenského v Bratislave. Vysokoškolské absolutórium 
získal v januári 1955. Postupne získal vedecké hodnosti. Bol 
výborným vysokoškolským učiteľom. O tom, ako sa dostal na 

krst novej knihy Mgr. J. Vojtek za účasti PhDr. J. Nováka a M. Špánikovej 
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stredoškolské štúdia do Trenčína priblíţil dnešný hosť vo svo-
jom príhovore. Ako povedal, rozhodol o tom jeho otec, keď 
zistil, ţe gymnázium v Trenčíne má výbornú povesť a jeho sú-
časťou je aj internát. O zvykoch v škole hovoril len v superla-
tívoch. Na jeho príhovor nadviazal historik PhDr. Milan Šiš-
miš, ktorý ho doplnil v tom smere, ţe ten jeho srdečný vzťah 
k Trenčínu má svoju podstatu vo vrelom vzťahu k jeho učite-
ľovi Štefanovi Pozdišovskému, ktorý mu práve jeho profesio-
nálne zameranie odporučil. Neskôr sa podieľal na viacerých 
výstavách a konferenciách poriadaných v Trenčíne. 

Na záver oficiálnej časti slávnosti na cestu ţivota novú kni-
hu „Heraldik bez erbu“ vystrojil riaditeľ Piaristického gym-
názia Jozefa Braneckého Mgr. Ján Vojtek pokropením smre-
kovým ihličím a zrnkami kávy. 

vlastné poznámky 
 
Pre návštevníkov Trenčianskeho hradu pripravili počas 

podujatia „Vianoce na hrade“ originálne sviatočné stolovanie 
i ozdoby. Všetko to bolo ladené do panského štýlu z 19. storo-
čia. Od 11. decem-
bra 2010 do 8. janu-
ára 2011 jeho náv-
števníci mohli vidieť 
originálne vianočné 
výzdoby i stolova-
nie. „Išlo o vianočné 
spestrenie beţných 
prehliadok hradu, 
pretoţe nie všetci 
vedia, ţe sme otvo-
rení aj v zime,“ informovala o tom správkyňa hradu Mgr. 
Monika Schwandtnerová. Prehliadky sa uskutočňovali kaţdú 
pol hodinu, pričom návštevníci majú moţnosť výberu medzi 
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malým a veľkým okruhom. Súčasťou oboch okruhov v tomto 
vianočnom období sa stal aj interiér Barborinho paláca, ktorý 
inak môţu vidieť návštevníci hradu iba v rámci veľkého okru-
hu. Práve v ňom sa totiţ nachádza originálna vianočná výzdo-
ba. Keď v minulom roku počas sviatkov bola vianočná výzdo-
ba zameraná na ľudovú tvorbu, tento rok bol hrad ladený do 
panského štýlu. Pri výzdobe Barborinho paláca boli pouţité 
v jeho troch miestnostiach najmä originálne ozdoby ale i mo-
derné prvky. Bola inštalovaná jedálnička s originálnym nábyt-
kom a ozdobami, druhou zase spálňa, v ktorej bol originálny 
nábytok. 

Podujatie Vianoce na hrade organizuje Trenčianske múze-
um uţ štvrtý rok. Účasť býva slabšia, ľudí však dokáţe prilá-
kať.  

vlastné poznámky 
 
Ţivotopisnú komédiu o rosničke Izabelle Lune Pagáčovej 

uviedlo Divadlo Normálka v nedeľu 12. decembra 2010 
v Posádkovom klube Trenčín, čím uţ ôsmy rok po sebe dodr-
ţuje tradíciu decembrových premiér uvedením hry „Zvlnený 
studený front“. Divadelný súbor hru nacvičil autor scenára a 
reţisér Miroslav Ďuriš. 

Po vstupe do divadla sa diváci stávajú návštevníkmi múzea 
v roku 2112. Sprie-
vodkyňa zoznamuje 
so ţivotom a dielom 
slávnej hlásateľky 
počasia Izabelly Lu-
ny Pagáčovej, ktorá 
ţila a tvorila v prvej 
polovici 21. storočia. 
„Výklad sprievodky-
ne pozostáva z doku-



478 
 

mentu, ktorý sa pomocou postmoderného holografického za-
riadenia odohráva naţivo priamo pred očami návštevníkov 
múzea. Tam, kde dokument končí, nastupujú fotografie, ktoré 
sa zachovali z vtedajších, teda dnešných printových médií. Tie 
oţívajú a dotvárajú pravdepodobný príbeh slávnej osobnosti,“ 
povedal reţisér. Zvlnený studený front je príbehom malého, 
nesmelého, dedinského dievčaťa, z ktorého sa stáva známa 
osobnosť. Je o tom, ako sa borí s nástrahami sveta šou biznisu 
a ako tento svet opúšťa.  

www.sme.sk 11.12.2010 
pomocná evidencia 859/1/2010 
 
Komorný festival Alternatívne Vianoce uţ po ôsmy raz 

obohatil ponuku predvianočných podujatí v Trenčíne. Po prvý 
raz sa hlavná časť programu presunula do ArtKina Metro.  

Spomínaný festival sa začal dňa 15. decembra 2010 netra-
dične v Posádkovom klube divadelnou kabaretnou komédiou 
Davida Tristrama „Prípad čiernej vdovy“, v ktorej v réţii Ľuba 
Romana sa predstavili Roman Pomajbo, Joţo Pročko a Oľga 
Belešová. Program prvého dňa pokračoval v ArtKine Metro, v 
ktorom premiérovo bol uvedený film o zakladateľovi najzná-
mejšej sociálnej siete Markovi Zuckerbergovi. 

Program pokračoval 
v ďalší deň animovaný-
mi filmami, ktoré boli 
vyplnené krátkymi ani-
movanými filmami z 
praţskej FAMU a 
VŠMU v Bratislave. 
Vyvrcholením bol kul-
tový celovečerný film 
„Valčík s Bašírom“, 
ocenený Zlatým glóbusom. Večer animovaných filmov uzav-

členovia kapiel Mňaga, Ţďorp 
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rela krátka etnoparty v podobe netradičného koncertu na tra-
dičný austrálsky hudobný nástroj didgeridoo v podaní Petra 
Maštalira. 

Piatkový večer patril českým kapelám „Ty Syčáci“, „Mňá-
ga“ a „Ţďorp“, ktoré vystúpili spolu s vizuálne najkrajšou 
trenčianskou skupinou „Youcoco“ na koncerte v ArtKine Met-
ro. Kinosála sa v tento večer premenila na klubový koncertný 
priestor na státie a krátke filmy sa pre zmenu premietali vo vý-
stavných priestoroch. 

Sobotné popoludnie patrilo študentským hraným a doku-
mentárnym filmom, ktoré uzavrela premiéra nového českého 
filmu „Piko“. O záverečnú sobotnú afterparty sa postaralo 
voľné dídţejské zoskupenie Lazy Bastards Sound System. 
Aby toho nebolo málo v sobotu 18. decembra 2010 sa v Galé-
rii M. A. Bazovského predstavil huslista Miroslav Potfaj, 
študent Rooseveltovej univerzity v Chicagu, ktorý je členom 
symfonického orchestra štátu Illinois. Spolu s ním vystúpila 
klaviristka absolventka Akadémie umenia v Banskej Bystrici 
Dana Miklosová. Príjemnú atmosféru v ArtKine Metro do-
tvorila výstava obrazov Natalie Okolicsanyiovej a výtvarné 
práce študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne. 

www.sme.sk 14.12.2010  
 
Verejná kniţnica M. Rešetku v Trenčíne dňa 16. decembra 

2010 pripravila pre svojich 
čitateľov stretnutie so spiso-
vateľom Rudolfom Dobiá-
šom, aby spolu s priateľmi 
odovzdal čitateľskej verej-
nosti svoju najnovšiu knihu 
„Triedni nepriatelia 3.“ Na 
stretnutí sa zúčastnili vzácni 

hostia poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Franti-
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šek Mikloško zástupkyňa Vydavateľstva Michala Vaška 
v Prešove Gabriela Smolíková a novozvolený primátor Mesta 
Trenčín Mgr. Richard Rybníček.  

Po vystúpení speváckeho sóla Moniky Švantnerovej pies-
ní „Modlitba pre veľké deti„ a „Vianoce“ zloţené na slová 
básní Rudolfa Dobiáša za gitrového doprovodu Miroslava 
Durţu, prítomných privítala riaditeľka kniţnice Mgr. Lýdia 
Brezová. Vo svojom príhovore uviedla, ţe Rudolf Dobiáš má 
v súčasnej slovenskej li-
teratúre výnimočné pos-
tavenie, tak svojím ţivo-
tom, ako aj témami ním 
spracované. Na jej vy-
stúpenie nadviazala mo-
derátorka Janka Polá-
ková, keď uviedla, ţe 
trenčianska kniţnica 
uviedla v priebehu rokov viac ako desať titulov spisovateľa 
s rôznym charakterom od literatúry pre deti, cez poéziu, roz-
hlasových hier a prózu po literatúru faktu. Po zhodnotení tvor-
by spisovateľa vystúpila zástupkyňa Vydavateľstva M. Vaška 
v Prešove Gabriela Smolíková, ktorá vo svojom vystúpení 
uviedla, ţe začiatkom nového roka 2010 bola uvedená do ţi-
vota zbierka „Básnici za mreţami“ a neubehol ešte ani rok 
a prišla som opäť s novou knihou „Triedni nepriatelia 3“. 
V súvislosti s touto novou knihou spomenula záţitok, ţe keď 
jej Rudolf Dobiáš poslal texty s poţiadavkou, ţe kniha by ma-
la uzrieť svetlo sveta 18. novembra 2010 a ona mu to v slabej 
chvíli sľúbila, ale sila osobnosti spisovateľa Rudolfa Dobiáša 
prinútila celé osadenstvo vydavateľstva siahnuť na pokraj síl 
splniť termín a v Zrkadlovej sieni pri príleţitosti študentskej 
konferencie „Neznámi hrdinovia“ bola kniha distribuovaná. 
Popriala všetkým, aby pri čítaní novej knihy bola pre nich 
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obohatením duchovného ţivota. Na stretnutí vystúpil aj hosť 
podujatia František Mikloško. Začal tým, ţe akoby mal vy-
padať  súčasný ţivot spisovateľa – prechádzky po prírode, 
návštevy kaviarní, cigaretky a takto hľadať inšpiráciu. To však 

neplatí pre spisovateľa Rudolfa 
Dobiáša. Na vysvetlenie si po-
loţil otázku, ţe kto je to Rudolf 
Dobiáš ? Je muţ, ktorý chodí 
po cintoríne ľudských príbehov 
a z tých zarosených kríţov stie-
ra mach, aby bolo vidieť ľudské 
meno uloţené v hrobe. Okopá-

va hrob, aby bol krajším. Chodí po cintoríne a objavuje nám 
neznáme hroby, neznáme príbehy tých, ktorí boli ako mi, mali 
svoje plány, svoje sny, ktoré im predchádzajúci reţim zničil a 
vzal. Vyčíslené údaje predstavujúce 71 tisíc odsúdených na 
Slovensku na 85 tisíc rokov hovoria o neľud-skosti tohto re-
ţimu. Rudolf Dobiáš vie, ţe za kaţdým číselným údajom sa 
skrýva ľudský príbeh.  

Oficiálna časť podujatia bola ukončená uvedením novej 
publikácie „Triedni nepriatelia 3“ k čitateľom za prítomnosti 
Františka Mikloška, autora Rudolfa Dobiáša a riaditeľky Ve-
rejnej kniţnice M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdie Brezovej. 

Vlastné poznámky 
 
Trenčianske múzeum usporiadalo dňa 20. decembra 2010 

pre svojich návštevníkov cyklus prednášok na tému „Ilešhá-
ziovci a Trenčín“, na ktorých odzneli tieto prednášky : 
- „Reformácia na Slovensku a Ilešháziovci“ od PhDr. Jo-

zefa Karlíka, 
- „Ilešháziovci a Trenčín v dobe Tridsaťročnej vojny“ od 

PhDr. Vlastimila Hábla, 



482 
 

- „Najnovšie archeologické objavy na Trenčianskom 
hrade“ od Jaroslava Somra. 
Na záver sa uskutočnil koncert sólistu Slovenskeého ná-

rodného divadla v Bratislave Ivana Oţváta, po ktorom riadi-
teľka múzea Katarína Babičová pozvala prítomných na via-
nočnú času vína. Na podujatí sa predávala najnovšia publiká-
cia Trenčianskeho múzea „Ileţháziovci – vojaci, diplomati, 
zberatelia, mecéni“ 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 874/1/2010  
 
Aj v krásnych melódiách a výstiţných, podmanivých tex-

toch sa môţe šíriť neopakovateľná atmosféra Vianoc. V týchto 
intenciách trenčianska formácia Aurélius Q spracovala naj-
krajšie vianočné melódie vo forme, ktoré sú jej hudobnému 
štýlu najbliţšie. Koledám obliekli nádherný plášť z dţezu a 
uloţili na vydarenom CD pod názvom „Koledy v modrom“. 

V nápaditých, vianočne neţných úpravách Petra Beláka, 
sa predstavil podmanivý spev Petry Vladárovej, inštrumen-
tálna virtuozita Sisi Michalidesovej, dţezový saxofón Jozefa 
Králika, ktorí sa predstavili na projekte ako hostia. Je pozoru-
hodné, s akým vkusom a citom predstavila kapela a jej sólisti 
pôvodom zdanlivo rozdielne melódie. 

Farbitosť a zvuk kapely Aurélius Q je v hudobnom pove-
domí na Slovensku dobre známa uţ celých dvadsať rokov. 
Práve budúci rok oslávi toto zoskupenie, prevaţne amatér-
skych hudobníkov, vzácne jubileum. Peter Belák, Erich Vla-
dár, Ivan Letaši, Peter Sedlák sú zakladajúcimi členmi a ak-
térmi tejto formácie dodnes. Za bicími sa v priebehu času vy-
striedali Juraj Šušaník, Dušan Rozemberg a Janko Babič. 

Aurélius Q je veľkým prínosom pre kultúrne dianie v meste 
Trenčín a stálicou dţezovej tvorby na Slovensku. Aurélius Q 
ozdobil svojou produkciou vianočné podujatie „Čaro Vianoc 
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pod hradom“. Na Zlatú nedeľu 19. decembra 2010 popoludní 
zahrali na Mierovom námestí v Trenčíne. Do voňavej atmosfé-
ry vianočných trhov zazneli „Koledy v modrom“.  

vlastné poznámky 
 

Piaristický kostol sv. Františka Xaverského v Trenčíne dňa 
26. decembra 2010, teda na sviatok sv. Štefana, bol miestom 
vianočného koncertu „Santissimi Natale“ v podaní Komorné-
ho orchestra mesta Trenčín pod vedením MUDr. Kataríny 
Zboray. 

Pred návštevníkmi interpretovali diela G. F. Hädla „Water 
music – suite“, A. Vivaldiho „Gloria Domine Deus“, „Concer-
to No 3“, Salve Regina“, G. B. Sammartiniho „Concerto Gros-
so - major“, G. Torelli „Concerto grosso – major“ so sólistami 
sopránistky Kristíny Dinušovej, flautistky Michaely Hobţo-
vej, huslistkami Kataríny Zboray a Kataríny Hlístovej, vio-
lončelistu Gabriela Majerecha a čembalistky Milici Ilčíko-
vej. 

vlastné poznámky 
 

K najpoţičiavanejším knihám v roku 2010 vo Verejnej 
kniţnici Michala Rešetku v Trenčíne patrili najmä tituly od-
bornej literatúry. V desiatke najţiadanejších kníh boli iba tri 
knihy beletrie. Prvé miesto vo výpoţičke kníh za rok 2010 
získal titul „Personálny manaţment“ od autorky Anny Kacha-
ňákovej. Druhé miesto vo výpoţičke kníh patrilo románu „Kto 
chytá v ţite“ od autora Jerome Salingera. Ďalší titul z beletrie 
získal aţ deviate miesto. Bola ním kniha Táne Keleovej – Va-
silkovej „V sieti pavučín“. Desiatou knihou v rebríčku najčíta-
nejších kníh sa stala „Sladko v ústach“ od trenčianskej rodáč-
ky Barbory Kardošovej. 

Trenčianske noviny 17.01.2011 
pomocná evidencia 19/2/2011 
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Literárne kluby svojou činnosťou patria medzi tie, ktoré 
podporujú literárne dianie a tvorivé aktivity začínajúcich aj 
renomovaných autorov. Výnimkou nie je ani Literárny klub 
Omega, pôsobiaci pri Verejnej kniţnici M. Rešetku v Trenčíne 
uţ štrnásty rok. Hlavným cieľom činnosti je záujem o písané i 
čítané slovo, stretávanie sa ľudí so vzťahom k literatúre a 
umeniu. Predsedom klubu je od jeho vzniku Ján Maršálek, 
člen Spolku slovenských spisovateľov. Pravidelným účastní-

kom stretnutí bol 
spisovateľ Rudolf 
Dobiáš, ktorého ţi-
votný postoj, od-
borné rady a kritické 
slová počas nich vy-
tvárajú inšpirujúcu 
atmosféru.  

Činnosť Literár-
neho klubu Omega 

je rôznorodá. Podobne ako v iných prípadoch, aj u nás dochá-
dza ku generačnej výmene. Okrem pravidelných stretnutí kaţ-
dý prvý štvrtok v mesiaci sa u verejnosti stretli s priaznivým 
ohlasom aj ďalšie klubové podujatia.  

Piatykrát sa v kniţnici uskutočnila Literárna noc s pes-
trým programom. Nechýbala hudba v podaní 3D bandu Du-
šana Ţembera, recitácie členov divadielka Dotyky, slová vý-
tvarníka Júliusa Rempera a milovníka umenia Rudolfa Do-
biáša či prednes tvorby členov klubu. Rok Jozefa Cígera – 
Hronského svojím vystúpením pripomenula predsedníčka 
Miestnej organizácie Matice slovenskej v Trenčíne PhDr. 
Marta Halečková. V rámci cyklu „Poznávame Trenčanov” v 
mesiaci október 2010 členovia klubu vyprevadili medzi čitate-
ľov poslednú zbierku poézie Štefana Kuzmu s názvom 
„Prienik do ticha“. Darčekom pod vianočný stromček sa nie-
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len pre všetkých členov klubu sa stal zborník „Slová doko-
rán“. Dielo z vlastnej tvorivej literárnej dielne klubistov bolo 
vydané s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja a 
Mesta Trenčín s ilustráciami Jána Hubinského.  

vlastné poznámky 
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Telesná výchova a šport 
 

Začiatkom mesiaca januára 2010 na zimnom štadióne J & T 
Arena   v Trenčíne absolvovala záverečnú prípravu desaťčlen-
ná rakúska krasokorčuliarska reprezentácia pred európskym 
šampionátom  v estónskom Talline, ktorí pod vedením známe-
ho slovenského krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka dolaďovali 
svoju formu.  

Je neuveriteľné, ţe Jozef Sabovčík v 46-rokoch je stále v 
neuveriteľnej krasokorčuliarskej forme. V Trenčíne hravo 
zvládol saltá na korčuliach i trojité skoky. Jeho vysoké skoky 

pôsobia ešte aj dnes fantasticky. „Stá-
le sa snaţím udrţiavať fyzickú kon-
díciu. Aj keď starnem, permanentne 
trénujem, aby som bol v dobrej špor-
tovej dispozícii,“ povedal Jozef Sa-
bovčík, ktorého pred rokmi moderá-
tor Scott Hamilton nazval Jumping 
Joe. Sám o sebe hovorí, ţe „táto prá-
ca ma baví. Ţivot bez krasokorčuľo-

vania si neviem predstaviť. Ak sa nevyskytnú mimoriadne ne-
príjemné zdravotné problémy a pokiaľ ma ľudia budú chcieť 
vidieť, budem sa snaţiť ţiť naplno športom.“ Na otázku či bu-
de na olympijských hrách v kanadskom Vancouveri povedal, 
ţe povinné aj voľné zostavy krasokorčuliarov bude sledovať 
len na televíznej obrazovke. Prišiel len vtedy, ak by mal na 
olympiáde oficiálnu funkciu pri ľadovej ploche. Na druhej 
strane sa uţ teší, ţe budem doma s rodinou. 

www.sme.sk 08.01.2010 
 

 Na Európskom pohári karate dňa 9. januára 2010 sa 
v chorvátskom meste Samobor pri hlavnom meste Zagreb sa 
za účasti pretekárov z viac ako desiatich krajín Európy získala 
pretekárka z karate klubu Európa Trenčín Ingrid Suchánková 
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v kategórii kata juniorky v konkurencii 16 pretekárok zlatú 
medailu, kde v piatich kolách vyhrala vţdy suverénne 5 : 0 
nad kaţdou súperkou.  

správa B. Zubričaňáka 
 
Dňa 3. januára 2010 sa uskutočnili v českom meste Tábor 

majstrovstvá sveta muţov do 23 rokov v cyklokrose i za účasti 
66 pretekárov z 22 krajín. Slovenských pretekárov viedol čer-
stvý majster Európy Róbert Gavenda z Trenčína. No tento 
pretek mu nevyšiel podľa jeho predstáv, lebo skončil na sied-
mom mieste, 40 sekúnd za poľskými pretekármi, bratmi Pav-
lom a Kacperom Szczepaniakovcami. Na tretej bronzovej 
priečke skončil Francúz Arnaud Jouffroy. 

Medzi juniormi slovenskí pretekári neoslnili, keď najlepšie 
z kvarteta skončil na 47. mieste Jaroslav Chalás. Zlato si vy-
bojoval na radosť domácich českých fanúšikov Tomáš Pa-
prstka, ktorý na cieľovej rovinke prešpurtoval Francúza Ju-
liana Alaphilippeho. Bronzovú medailu si vybojoval Holan-
ďan Emiel Dolfsma. Tomáš Paprstka vybojoval pre Česko pr-
vé zlato medzi juniormi z majstrovstiev sveta po deviatich ro-
koch, ktoré naposledy práve v Tábore tešil Martin Bína.  

Český cyklokrosár Zdeněk Štybar sa stal novým majstrom 
sveta v nedeľu 31. januára 2010 v kategórie Elite. Za ním do-
razila do cieľa dvojica belgických pretekárov v poradí Klaas 
Vantornout a Sven Nys. 

Pravda 01.10.2010, www.sme.sk  31.10.2010 
pomocná evidencia 61/1/2010 
 
Futbalisti AS Trenčín sa s plným počtom deviatich bodov 

stali víťazmi základnej E-skupiny v rámci 13. ročníka medzi-
národného zimného turnaja Tipsport liga 2010. Pre účastníka 
druhej najvyššej slovenskej súťaţe to znamená istú miestenku 
do štvrťfinále tohto tradičného podujatia. Trenčania v sobot-
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ňajšom dueli 16. januára 2010 na umelej tráve v Bratislave - 
Prievoze zdolali v súboji dovtedy nezdolaných tímov nováčika 
Corgoň ligy FK Senica 2:1 (0:1). Muţstvo zo Záhoria poslal 
do vedenia v 12. minúte Milan Pavlovič z pokutového kopu, 
po zmene strán sa však Peter Mazán (46. minúte) a František 
Kubík (59. minúte) postarali o obrat nepriaznivého stavu. 

Na druhom mieste v skupine skončila FK Senica, na treťom 
mieste MFK Petrţalka a na štvrtom FC Vysočina Jihlava. 

www.sme.sk 17. 1. 2010  
    pomocná evidencia 19/1/09 

 
Zverenci trénera MŠK Ţilina Pavla Hapala neponechali v 

štvrťfinálovom dueli turnaja Tipsport 20. januára 2010 v Brne 
nič na náhodu a v čisto slovenskom súboji zdolali účastníka 
druhej najvyššej súťaţe I. ligy 2009/2010 AS Trenčín jedno-
značne 7:1 (3:1). Po dva góly aktuálneho lídra Corgoň ligy za-
znamenali útočníci Tomáš Oravec a Tomáš Majtán, pričom 
pre druhého menovaného, ktorý je v Ţiline na skúške z MFK 
Petrţalka, to boli premiérové presné zásahy v ţlto-zelenom 
drese. Zvyšné góly MŠK pridali Jozef Piaček, Dominik Fotyik 
a Stanislav Angelovič. V paralelne hranom druhom štvrťfinále 
zdolala v praţskom Edene Viktoria Plzeň nemeckého zástupcu 
Dynamo Dráţďany najtesnejším rozdielom 1:0 (0:0). 

V podvečernom dueli v Brne nováčik slovenskej Corgoň li-
gy FK Senica prehral so Sigmou Olomouc  1:2 (1:0). Strelec-
ky sa presadili len hráči českého zástupcu. Okrem gólov To-
máša Hořavu a Michala Ordoša do bránky Senice, rozvlnil 
sieť za  vlastným brankárom aj stopér Aleš Škerle. Nič to však 
nezmenilo na tom, ţe medzi najlepšiu štvoricu tímov Tipsport 
ligy 2010 postúpil Olomouc.  V záverečnom štvrťfinálovom 
súboji sa stretli dve české prvoligové muţstvá. 
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V Prahe zvíťazilo Kladno nad Jabloncom 2:0 (1:0) a zabez-
pečilo si účasť v semifinále. Tipsport liga 2010 vyvrcholila 
počas víkendu 23. - 24. januára 2010 v praţskom Edene. 

www.sme.sk 20.01.2010  
 
V sobotu  23. januára 2010 sa v Soblahove uskutočnila vý-

ročná členská schôdza odboru turistiky Klubu slovenských tu-
ristov TTS Trenčín. Aj keď sa členská základňa turistov stabi-
lizovala, trápia sa s problémom, ţe v trenčianskom odbore tu-
ristiky, ktorý si v tom to roku pripomína jubilejné 120. výročie 
svojej činnosti, chýba stredná veková skupina turistov. Podľa 
slov predsedu  klubu TTS J. Matejku  v tomto roku by mali 
svoje rady omladiť. „Určite by nás potešilo, keby sme nadvia-
zali na Turistický oddiel mládeţe Hájik, ktorý náš odbor 
v celoštátnom meradle dobre prezentoval viac ako pätnásť ro-
kov,“ zaspomínal J. Matejka a pokračoval, ţe „cvičitelia 
z nášho odboru v minulom roku 2009 pripravili vyše 110 jed-
nodňových a šesť viacdňových  turistických akcií. Turisti ne-
lenili a spolupracovali s odborom turistiky Dukla Trenčín, 
Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a Klubom 
vojenských veteránov. S nimi sme uskutočnili Vojenskú päť-
desiatku v rámci oslobodenia Trenčína. V rámci Trenčian-
skych diaľkových pochodov v minulom roku 2009 sme zaţili 
pravdepodobne jeden najhorší ročník, čo spôsobilo mimoriad-
ne nepriaznivé počasie. A tak v  Stráţovských vrchoch sa pre-
zentovalo iba šestnásť účastníkov vzhľadom na prudký lejak 
a silný vietor.“ 

ww.sme.sk 25.01.2010 
pomocná evidencia 99/1/2010 
 
Na poslednom dni Európskeho šampionátu juniorov a ka-

detov v kumite starších junioriek do 60 kg v tureckom Izmire 
v mesiaci február 2010 sa Dagmar Kubinskej po-
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darilo vybojovať pre Slo-
vensko zlatú medailu. Dag-
mar Kubinská z druţ-stva 
Ekonóm Trenčín  zis-kom 
titulu Majsterky Eu-rópy po 
jej bravúrnom výkone uzav-
rela medailovú bilanciu slo-
venskej  výpra-vy na ko-
nečných päť medailí. 

Trenčianske noviny 15.02.2010 
pomocná evidencia 89/1/2010 
 

     V dňoch 13. a 14. februára 2010 sa uskutočnili v Banskej 
Bystrici majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní v kate-
górii juniorov a mladších ţiakov. Slovenskou šampiónkou na 
rok 2010 sa stala v kategórii mladších ţiačok pretekárka Bro-
nislava Dobiášová, pred Katarínou Broskovou a Sabinou 
Drábovou, všetky z Telovýchovnej jednoty Dukla Trenčín. 

Trenčianske noviny 22.02.2010  
pomocná evidencia 108/1/2010 

 
Dňa 13. februára 2010 sa uskutočnili v Bratislave oblastné 

majstrovstvá ţiackych druţstiev v badmintone za účasti druţ-
stiev HK Filozof Bratislava, Spoje Bratislava, BK Šurany, BK 
MI Trenčín a BK M - Šport Trenčín. Zo športových bojov ví-
ťazne vyšiel Badmintonový klub MI Trenčín, ktorý vo finále 
zvíťazil nad svojím mestským rivalom BK M – Šport Trenčín 
7 : 0. 

Trenčianske noviny 22.02.2010 
pomocná evidencia 106/1/2010 

 
 

V nedeľu 7. marca 2010 sa 51. kolom hokejovej Slovnaft 
extraligy skončila tohoročná sezóna, v ktorej sa zo sezónou 
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rozlúčila domáca Dukla Trenčín na domácom ľade prehrou so 
Slovanom Bratislava 3:8 po tretinách  0:2, 2:3, 1:3. Torzo zos-
tavy Dukly Trenčín neveštilo pred stretnutím nič dobré, lebo 
nastúpila len s tromi útokmi proti  štyrom útokom hostí. Do-
máci začali bojazlivo, čo hostia vyuţili v 7. minúte na vedúci 
gól Nedorostom a v 12. na druhý Hujsom. Po tomto góle do-
máci trochu oţili a boli Slovanu rovnocenným súperom. V zá-
vere tretiny prišlo aj prvé vylúčenie na strane Slovana, keď 
hákoval Vaic. Od druhej tretiny sa zlepšila úroveň zápasu aj 
bojovnosť, z ktorej na strane hostí vyplynuli dve vylúčenia a u 
domácich jedno. Po upokojení herného prejavu sa domáci od-
hodlali k nátlakovej hre, z ktorej v 27. minúte Radulay zníţil 
na 1:2 a v 30. minúte ten istý hráč po peknej kombinácii s Du-
becom vyrovnal.  

Od tohto momentu si Slovan 
uvedomil váţnosť situácie, pri-
dal na dôraze a tromi rýchlymi 
gólmi sa opäť ujal vedenia. Po 
piatom góle diváci zahádzali 
ľad drobnými predmetmi, a tak 
sa zvyšok tretiny dohral po 
prestávke. 
V tretej časti v bránke domá-

cich po góle Richarda Hunu po dlhšom čase nastúpil Murín, 
ale dlho tam nepobudol, keďţe sa pri šiestom góle belasých 
zranil a do brány sa musel vrátiť Hiadlovský.  

Po zápase Jozef Daňo, asistent trénera Dukly Trenčín 
povedal „Chceli sme odohrať dôstojné stretnutie, ale druţstvo 
oklieštené zraneniami to nedokázalo. Strácali sme na sile a in-
kasovali sme hlavne v nedôslednej obrane. Mrzí nás neúspeš-
ná sezóna.“  

www.sme.sk 07.03.2010 
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Dňa 10. apríla 2010 futbalisti Trenčína svoj voľný prvoli-
gový program vy-
plnili priateľským 

medzinárodným 
stretnutím proti 
výberu Malajzie 
do 21 rokov na 
domácej pôde. Zá-
pas sa hral jedno-

značne v réţii Trenčanov, čo potvrdzuje aj vysoká výhra 4:0. 
Pod tento výsledok sa podpísali Baez, Straka po jednom góle 
a dva góly pridal Hlohovský. 

www.astrencin.sk 11.04.2010  
 
Hokejoví juniori Dukly Trenčín triumfovali v rozhodujú-

com piatom finálovom stretnutí dňa 14. apríla 2010 na ľade 
Slovana Bratislava, nad ktorým zvíťazili 7:3 a uţ tretí rok po 
sebe zostávajú na piedestáli slovenského juniorského hokeja. 
Z nedôstojného prostredia tréningovej plochy na zimnom šta-
dióne Vladimíra 
Dzurillu v Ruţi-
nove si hostia 
spod hradu Ma-
túša Čáka ani 
dve stovky ich 
fanúšikov nič ne-
robili. Hokejisti 
ovládli hru na 
ľade a fanúšiko-
via im mohut-
ným povzbudzovaním vytvorili v Bratislave domáce prostre-
die. Napriek tomu, ţe Slovan viedol v sérii po prvých dvoch 
vyrovnaných domácich zápasoch uţ 2:0, ale v Trenčíne im 
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obhajcovia titulu odplatili rovnakou mincou. Preto sa rozho-
dovalo v piatom zápase v Bratislave. V prvej tretine rozhodu-
júceho súboja boli hostia rýchlejší a kombinačne vyspelejší, 
dvakrát viedli, no hráči Slovana vyuţívali ich zaváhania a 
slabšie chvíle brankára Juraja Gašparoviča na vyrovnanie. 
V druhej tretine však domácim bez opôr Hudáčka a Bakoša, 
ktorých čakalo podvečer seniorské finále, začali dochádzať si-
ly a na góly trenčianskych hráčov Lukáša a Tomáša Klímov-
cov uţ nedokázali odpovedať. V záverečnej tretine uţ hostia 
kontrolovali situáciu, pridali ďalšie tri góly a zaslúţene vybo-
jovali uţ piaty juniorský titul za posledných šesť rokov pre 
Trenčín. 

„Je to nádherný pocit získať titul. Po celoročnej drine sme si 
ho zaslúţili. Boli sme dnes od Slovana o kúsok lepší, keď roz-
hodla väčšia vôľa po víťazstve nášho tímu. Chlapci sa napriek 
nepriaznivému vývoju na začiatku série dali dokopy a dokáza-
li spoločne potiahnuť do záverečného víťazstva. Boli sme jed-
noliata partia. Uţ aj v prvých dvoch zápasoch na Slovane sme 
boli domácim vyrovnaným súperom, v niektorých momentoch 
sme boli dokonca lepší ako Slovan. Pokazili sme si to však 
sami. Nebyť toho, titul sme mohli oslavovať uţ doma.“ zhod-

notil pre agentúru Sita rozhodu-
júci piaty zápas tréner Trenča-
nov Branislav Okuliar.  

Napriek výrazným a dlhodo-
bým úspechom juniorov zaţili 
v Trenčíne historicky najhoršiu 
seniorskú sezónu, keď sa A-tím 
neprebojoval do play-off. Práve 
výraznejšie vyuţitie domácich 

talentov by si priali nielen domáci fanúšikovia. „V Trenčíne sa 
začalo serióznejšie pracovať s touto studnicou talentov. Je tu 
úsilie umoţniť viac týmto mladíkom zapojiť sa do činnosti se-
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niorského kádra. Samozrejme, závisí to aj od trénerov, ktorí sú 
pri kormidle A-tímu, ako si vyskladajú káder,“ konštatoval 
bývalý trenčiansky hokejista a dnes mládeţnícky tréner Bra-
nislav Okuliar, ktorý na rozdiel od seniorských trénerov a 
funkcionárov môţe byť so sezónou spokojný. „S celým roční-
kom môţem vyjadriť veľkú spokojnosť. Splnili sme, čo sme si 
pred sezónou predsavzali. Vypálilo to dokonca lepšie, ako 
som očakával. Ďakujem chalanom.“ 

www.sme.sk streda 14.04.2010  
pomocná evidencia 236/1/2010 

 

Majstrovstvá Slo-
venska starších ţia-
kov v hokeji sa kona-
li v dňoch 14. aţ 16. 
apríla 2010 v Popra-
de. Na turnaji sa zú-
častnili najlepšie dve 
druţstvá zo západné-
ho, stredného a vý-
chodného Slovenska, 
medzi nimi aj mladí hokejisti  Dukly Trenčín.  

Turnaj sa hral systémom, ţe hral kaţdý s kaţdým. Mladí 
Trenčania napokon získali strieborné medaily, keď zlatá me-
daila unikla o jeden gól v boji s druţstvom Ţiliny. Majstrom 
sa pre sezónu 2009/2010 sa teda stala Ţilina. 

Tréner Dukly Trenčín Patrik Zelenka k priebehu turnaja 
povedal, ţe „druhé miesto pre nás predstavuje pekné vyvrcho-
lenie dvojročnej práce s  muţstvom. Na škodu je azda iba to, 
ţe na prvé miesto nám chýbal jeden gól. Chlapcom ďakujem, 
počas posledných dvoch sezón pracovali veľmi dobre. Do-
siahnuté výsledky hovoria za seba“ 

www.sme.sk 23.04.2010  
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Vo finále Breukelen Cupu v Holandsku kvalitne obsade-
ného turnaja hráčov do 21 rokov nastúpili proti sebe druţstvá 

AS Trenčín a 
Vitesse Arn-
hem. Na oboch 
tímoch bolo 
badať únavu z 

predchádzajú-
cich štyroch 
náročných due-
lov. S úbytkom 

energie sa vyrovnali lepšie Trenčania. Svojho finálového riva-
la zdolali presvedčivo 4:1 gólmi v 12. min. Adiho, 15. min a 
22. min. Štefánika, 41. min. Depetrisa. 

Trenčianski futbalisti zanechali v Holandsku vynikajúci do-
jem. Turnaj prešli bez jedinej prehry. V ťaţkých zápasoch s 
obhajcom prvenstva Spartou Rotterdam a Ajaxom Amsterdam 
vydolovali remízy, hoci ešte pár minút pred koncom prehráva-
li o dva góly. V ostatných dueloch brali iba víťazstvá.  

www.sme.sk 11.05.2010 
pomocná evidencia 309/1/2010 
 
Trenčianske hádzanárky obsadili štvrté miesto v ôsmom 

ročníku WHIL a boli s jedným z najmladších druţstiev v sú-
ťaţi.  V sezóne 2009/2010 ôsmeho ročníka WHIL nastúpil HK 
Štart takmer s novým druţstvom, keďţe v Trenčíne ostalo len 
šesť hráčok. Druţstvo bolo doplnené dorastenkami a do Tren-
čína sa vrátili dve staronové tváre Anna Mária Birkušová 
a Anna Neštická pod vedením trénera Jana Beňadika.  bývalou 
slovenskou reprezentantkou Zuzanou Koníkovou. V priebehu 
jesennej časti súťaţe prišla do druţstva ešte juniorská repre-
zentantka Wollingerová a v zime skúsená Šáteková. V zá-
kladnej časti sa umiestnili trenčianske hádzanárky na ôsmom 
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mieste a celkom po semifinálových zápasoch skončili na štvr-
tom mieste. 

www.sme.sk 30. 4. 2010 
 

V nedeľu 25. apríla 2010 sa uskutočnil v Chocholnej -
Velčiciach Beh oslobodenia ob-
ce, v ktorom úspešne zabodovali 
aj pretekári z Trenčína. Behu sa 
zúčastnilo 113 beţcov, ktorí sú-
ťaţili vo všetkých vekových ka-
tegóriách, Najstarším účastní-
kom bol Andrej Kusenda. Tra-
ťový rekord Jána Kriţáka (Nové 

Mesto nad Váhom) z roku 1995 časom 25:09 min. sa však ani 
tento rok nepodarilo nikomu prekonať. 
Výsledky: 
kategória st. ţiačok:  1) E. Baginová (Trenčín) 5:02,  
          2) M. Hurtoňová (Trenčín) 5:23, 
          3) D. Belavá (Trenčín) 6:41 
kategória dorastencov:   1) P. Matuščin (ŠG Trenčín) 25:15,  

          2) D. Peťovský (Trenčín) 25:16,  
kategória ţien:  1) J. Hudáková (Trenčín) 16:41,  
 3) V. Kováčová (Trenčín) 17:11 
kategória veteránov do 49 rokov:  1) J. Kucharík (Trenčín) 

28:22,  
                                                          2) E. Páleník (Trenčín), 

30:46,  
kategória veteránov do 59 rokov: 1) M. Kováč (Trenčín) 

30:22,  
kategória veteránov nad 60 rokov: 1) F. Husár (Trenčín) 

33:34,  
2) J. Kudla (Trenčín) 

36:31,  
Trenčianske noviny 26.04.2010 
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pomocná evidencia 255/1/2010 
 
Dňa 2. mája 2010 sa uskutočnili v Bratislave 44. majstrov-

stvá Slovenska v bedmintone muţov a ţien. Mimoriadne 
úspešnými boli bedmintonisti z Trenčíne, keď získali celkom 
deväť medailí. V dvojhre získal majstrovský titul Michal Ma-
tejka z M-Šport. Michal Matejka získal s klubovým spoluhrá-
čov Hliničanom v štvorhre striebornú medailu. V kategórii 
ţien získala dve bronzové medaily Fašungová. 

Trenčianske noviny 10.05.2010 
pomocná evidencia 298/1/2010 
 
Dňa 2. mája 2010 vyvrcholili v športovej hale na Sihoti 

v Trenčíne majstrovstvá Slovenskej republiky vo volejbale ju-
nioriek a juniorov. Tento záverečný turnaj úspešne zvládli 
hráči ATC Trenčín COP pod vedením trénera Ivana Hiadlov-
ského, keď všetky zápasy vyhrali 3:0 a tým prvé miesto 
s titulom majstra Slovenska. Na druhom mieste sa umiestnilo 
druţstvo VK Ekonóm PU Nitra a na treťom mieste VK Che-
mec Humenné. Trenčania prevzali aj štyri z piatich individu-
álnych ocenení : 

- najlepší rozohrávač – Filip Palgut 
- najlepší smečiar – Milan Lízala 
- najlepší blokár – Peter Mlynarčík 
- najlepší libero – Michal Hovorka 
V súťaţi junioriek dominovalo druţstvo ŠSK Bilíkova Bra-

tislava, ktoré získalo titul majstra Slovenska pred druţstvom 
COP Nitra a Sláviou UK Bratislava. Individuálne ceny prevza-
li tieto hráčky : 

- najlepšia nahrávačka – Dominika Čierna (Slávia UK 
Bratislava 

- najlepšia smečiarka – Romana Krišková (COP Nitra) 
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- najlepšia blokárka – Michaela Abrhámová (ŠŠK Bilí-
kova, Bratislava) 

- najlepšie libero – Lucia Nikomonová (COP Nitra) 
- najlepšia hráčka – Veronika Hrončeková (Slávia UK 

Bratislava) 
ECHO 07.05.2010 
pomocná evidencia 290/1/2010 

 
V hokejovom tíme Dukla Trenčín začali v pondelok dňa    

3. mája 2010 s letnou prípravou na extraligovú sezónu 
2010/2011 rovnako ako v ďalších piatich prvoligových klu-
boch. Do nového súťaţného ročníka vstúpili Trenčania s ví-
ziou hrať do troch rokov vo finále play-off Slovnaft extraligy. 
Na tlačovej konferencii to vyhlásil prezident klubu Jozef Mi-
tocha, ţe vedenie Dukly sa pritom bude spoliehať na starších 
Trenčanov, ktorí by mali pomôcť talentovaným mladíkom ho-
kejovo dospieť. Títo mladí hokejisti by mali potiahnuť tím 
spod hradu Matúša Čáka na vyššie priečky. V najbliţšej sezó-
ne plánujú v Trenčíne stabilizovať káder. Druţstvo povedie 
tréner Dušan Gregor, ktorý sa vrátil z MHC Martin po šesť-
ročnej pauze. Jeho asistentom bude Juraj Jakubík. Na tlačo-
vej konferencii Dušan Gregor povedal, ţe „nikdy som sa neta-
jil tým, ţe mám srdcový vzťah k Trenčínu. „Do Dukly sa po 
dvoch rokoch v Banskej Bystrici vrátil veterán Ján Pardavý a 
zmluvu predĺţili kapitán Ľubomír Sekeráš, Andrej Kollár a 
Martin Hlavačka. Popri nich bude naďalej hrať aj Branislav 
Jánoš, ktorý sa vrátil do Trenčína v priebehu uplynulej sezó-
ny. Pre druţstvo budú prínosom zo Ţiliny prichádzajúci útoč-
níci Ivan Koloţváry a Petr Vala. Obaja s vedením Dukly 
podpísali viacročné zmluvy. Z majstrovského juniorského tí-
mu sa o miesto v základnej zostave seniorov „pobijú“ bratia 
Klímovci, Andrej Štastný, Tomáš Lipták a obranca Erik 
Bednár. Brankársku trojicu naďalej budú tvoriť Tomáš Hiad-
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lovský, Igor Murín a Vladimír Kováč. Ako informoval Edo 
Hartmann, z klubu odišli Roman Šimíček, Jiří Hašek, Peter 
Čintala, Eduard Hartmann ml., Ladislav Gabriš, Branislav Lo-
botka, Michel Miklík, Róbert Balga a Tomáš Troliga. 

Tréner Dušan Gregor 
mal od úvodného tré-
ningu na suchu k dispo-
zícii spolu 29 hráčov. 
Prezident klubu Jozef 
Mitocha doplnil, do 
druţstva by radi získali 
ešte jedného obrancu. 
Tréner Dušan Gregor 
vidí problém Dukly v 

chýbajúcej strednej generácii hráčov. Do Trenčína prišiel s 
cieľom viesť svojich zverencov k poctivému hokeju, od hrá-
čov bude vyţadovať charakter, pokoru a lojalitu ku klubu. 

Čestný prezident klubu a primátor Trenčína Ing. Branislav 
Celler verí, ţe návrat pravých „srdciarov“ vráti ľudí na zimný 
štadión.  

 www.sme.sk 04.05.2010 
 

V dňoch 8. a 9. mája 2010 sa uskutočnili na jazere v No-
vákoch majstrovstvá Slovenska v rýchlostnej kanoistike. Azda 
najzaujímavejšia konkurencia sa zišla v pretekoch muţov v  
C-1 na 5000 metrov, na ktorých v štartovnej listine figurovali 
pretekári ako vicemajster sveta na 1000 metrov z roku 2007 
Marián Ostrčil, trojnásobný majster Európy v kanoistickom 
maratóne Radoslav Rus, 19 – ročný dvojnásobný finalista 
z minuloročných majstrovstiev  Európy na krátke trate Juraj 
Oršula, bývalý skúsený slovenský reprezentant Daniel Biksac-
ký a ďalší. Práve tieto preteky organizátori zaradili na záver 
slovenského šampionátu. V tejto spomínanej disciplíne neuve-
riteľne triumfoval Marián Ostrčil, ktorý mal v ciele vyše je-
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den minútový náskok pred Danielom Biksackým a Rado-
slavom Rusom. 

Medailové miesta si z Novák odniesli títo trenčianski prete-
kári : 

- v pretekoch muţov v K-1 na 5000 metrov sa na treťom  
mieste umiestnil Andrej Klučiar z Dukly Trenčín, 

- v pretekoch ţien v K-1 sa na treťom mieste umiestnila 
Zuzana Bieliková zo Športovej školy Trenčín, 

- v pretekoch juniorov v K-2 sa umiestnila dvojica Marcel 
Virga/Tomáš Zigo z Dukly Trenčín/Športová škola 
Trenčín na druhom mieste, 

- v pretekoch kadetov v K-2 zvíťazili Peter Gašpa-
rík/Denis Myšák zo Športovej školy Trenčín/KRK No-
váky, 

- v pretekoch kadetov v C-2 sa umiestnili František Fe-
hér/Adam Gavenda z KCK Šamorín/TTS Trenčín na 
treťom mieste, 

- v pretekoch muţov v K-2 sa umiestnila dvojica Andrej 
Kľúčiar/Miroslav Zaťko z Dukly Trenčín/KRK Nováky 
na druhom  mieste, 

- v pretekoch muţov v C-2 sa umiestnila dvojica Miloš 
Kohout/Pavol Rusnák z TTS Trenčín na treťom mieste, 

- v pretekoch juniorov v K-1 sa umiestnil Marcel Virga 
z Dukly Trenčín na druhom mieste, 

- v pretekoch kadetov v K-1 sa umiestnil Oliver Mikuš zo 
Športovej školy Trenčín na druhom mieste, 

- v pretekoch kadetiek v K-2 sa umiestnila dvojica Frede-
rika Majerová/Kristína Homolová z KKK Komár-
no/TTS Trenčín na treťom mieste. 

Trenčianske noviny 17.05.2010 
pomocná evidencia 320/1/2010 
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Studené a daţdivé počasie poznamenalo tohtoročný 8. roč-
ník moto zrazu na Ostrove počas víkendu 14. a 15. mája 2010. 
Jazda kráľov sa však účastníkom vydarila. Ako povedal orga-
nizátor Miroslava Apelt z Black Kings Trenčín uvaţoval, ţe 
celú akciu zruší pre avizované nepriaznivé počasie. Napokon 
sa rozhodol, ţe tradíciu nebude prerušovať  Počasie i kríza sa 

podpísali aj na poč-
toch účastníkov. 
Kým po iné roky 
prišlo na zraz aj do 
osemsto účastní-
kov, tento rok ich 
bolo asi 300 zo Slo-
venska, Čiech či 
Poľska. Organizá-
tori zredukovali 
sprievodné poduja-
tia, súťaţe aj prog-

ram. Na čo však nesiahli bola a jazda kráľov, na ktorú sa vy-
dali v sobotu poobede na stokilometrovej trase vedenej cez 
Nové Mesto nad Váhom a Čachtice do Piešťan a potom späť 
druhou stranou Váhu cez Hrádok a Beckov do Trenčíne. Mo-
torkári sa nezabudli sa zastaviť kúsok od obce Kostolná pri 
pamätníku dvoch kamarátov motorkárov, ktorí pred štyrmi 
rokmi išli na zraz, ale uţ nedošli. Počas dvoch dní si motorky 
prišla pozrieť aj verejnosť. Návštevníci obdivovali všetky typy 
motoriek okrem trojkoliek. Zaujímavé boli najmä prestavby 
harleyov. 

www.sme.sk 16.05.2010 
pomocná evidencia 319/1/2010 
 
V dňoch 14. - 16. mája 2010 sa uskutočnili v športovom 

areáli Základnej školy Trenčín, Novomeského majstrovstvá 
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Slovenskej republiky v hokejbale juniorov – kategória U-20 
účasti sa 12 druţstiev, ktoré boli rozdelené do 3 skupín. Team 
Slovenského Orla mesta Trenčín bol vylosovaný do skupiny 
A). V tejto   skupine dopadli vzájomné zápasy nasledovne : 
       HbC Zvolen – SO Trenčín          0 : 1 
       SO Trenčín – HbC Bratislava     4 : 1 
       SO Trenčín – HbC Ţilina            6 : 0 

Znamená to, ţe 
Trenčania vyhrali 
skupinu a postúpili 
do štvrťfinále, kde 
sa stretli s druţ-
stvom z Vrútok, nad 
ktorým zvíťazili 4 : 
2. Ďalším súperom 
Trenčanov v semifi-
nále boli hokejba-
listi z Bratislavy, 
ktorí vyhrali 2 : 1. 

Vo finálovej skupine o 3. miesto sa stretli Trenčania s hráčmi 
z Vranova, nad ktorým vyhrali 5 : 1 a tým získali cenný bronz. 
Vo finále sa stretli druţstvá Popradu a Bratislavy. Východniari 
zápas prehrali 2 : 1 a tak skončili na peknom 2. mieste.  
Konečné poradie finálovej skupiny :     

1. HbC Bratislava 
2. HbC Poprad     
3. Slovenský orol Trenčín               
4. HbC Vranov nad Topľou. 
vlastné poznámky 
 
Dňa 29. mája 2010 za príjemného jarného slnečného poča-

sia sa uskutočnil 6. ročník Beh Trenčianskou Brezinou za 
účasti 140 pretekárov z celého Slovenska. Na trati dlhej                
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8,2 km si v jednotlivých 
kategóriách najlepšie 
umiestnenia odniesli títo 
pretekári : 
kategória muţi do 39 
rokov : 
1. miesto : Imrich Ma-
gyar (AMK Nové Zám-
ky) 26:55 min 
2. miesto : Roman Arbet (JM Demolex Bardejov) 27:38 
3. miesto : Michal Čaladík (BK Pyxida Bardejov) 28:24 
kategória muţi do 49 rokov : 
1. miesto : Róbert Rolko (AŠKP Ţilina) 27:56 
2. miesto : Ľuboš Kováčik (Povaţská Bystrica) 28:14 
3. miesto : Milan Celerín (Tatran Martin) 28:53 
kategória muţi do 59 rokov : 
1. miesto : Ondrej Hanzlík (AK Baník Prievidza) 30:35 
2. miesto : Ján Cvičela (AK Bojničky) 30:48 
3. miesto : Miroslav Kováč (Trenčín) 31:05 
kategória muţi do 69 rokov : 
1. miesto : Stanislav Sviták (AK Ţilina) 32:50  
2. miesto : Marián Haluza (AMK Nové Zámky) 34:44 
3. miesto : Pavol Rajec (ZŤS Kábel Dubnica n/V) 35:22 
kategória muţi do 70 rokov a starší : 
1. miesto : Jozef Sedláček (Boleráz) 43:25  
2. miesto : Andrej Kusenda (BK Lysá) 44:41 
3. miesto : František Číţ (Orol Prievidza) 46:21 
kategória ţeny do 34 rokov a mladšie : 
1. miesto : Anna Balošáková ( ŠKP Čadca) 35:24  
2. miesto : Jana Kleskeňová (Nitra) 36:41 
3. miesto : Veronika Kováčová (Trenčín) 39:31 
kategória ţeny do 35 rokov a staršie : 
1. miesto : Jitka Hudáková (Trenčín) 35:30  
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2. miesto : Eva Budinská (OCÚ Polúvsie) 36:50 
3. miesto : Iveta Hulvátová (Jogging klub Dubnica) 37:16 
kategória juniori : 
1. miesto : Daniel Makiš (BBK Bánovce n/B) 29:18  
2. miesto : Marek Litvaj ( BS Tatran Turany) 29:19 
3. miesto : Jerguš Koplík (ŠKP Štrbské pleso) 30:41 
kategória juniorky : 
1. miesto : Adriana Janíčková (BK Lysá) 37:35 
2. miesto : Alexandra Bilovská (Triexpert Trenčín) 45:09 
3. miesto : Lucia Naňová ( HC Topoľčany) 45:13 

vlastné poznámky 
 

Trenčianski florbalisti sa zúčastnili Majstrovstiev Slovenska 
vo florbale v kategóriách mladších a starších ţiakov, dorastu a 
juniorov.  

Mladší ţiaci Športového klubu 1. FBC Trenčín napodobnili 
svojich starších kolegov 
z extraligy, keď na Maj-
strovstvách Slovenska vo 
florbale, ktoré sa uskutoč-
nili koncom mája obsadili 
bronzové miesto. Maj-
strom Slovenska vo flor-
bale v kategórii mladších 
ţiakov sa stali florbalisti 
z Niţnej. Druhé miesto 
obsadilo druţstvo z Trebi-

šova a tretie miesto Športový klub 1. FBC Trenčín. „V kategó-
rii starších ţiakov bola organizácia šampionátu na slabšej 
úrovni ako v minulom roku“ zhodnotil tréner starších ţiakov 
Ľuboš Ţák zo Športového klubu 1. FBC Trenčín. V kádri sme 
mali mladých hráčov, ktorých sme doplnili o štvoricu skúse-
nejších hráčov. Výkony muţstva boli na dobrej úrovni. Nie-

strieborní dorastenci 1. FBC Trenčín 
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ktorí mladší hráči ma príjemne prekvapili ako napríklad Am-
rich a Glonek. Konečné poradie : 1. ATU Košice, 2. Florko 
Košice, 3. ŠK 1. FBC Trenčín, 4. Stupava, 5. GT KE, 6. Ţili-
na,  7. ELFS Bratislava, 8. Ţilina, 9. Hurikán Bratislava.  

Majstrovstvá Slovenska vo florbale v kategórií dorastencov 
sa konali v Ţiline pod záštitou klubu Grasshoppers Ţilina. 
Turnaja sa zúčastnili najlepšie muţstvá z celého Slovenska. 
Trenčianski florbalisti obhajovali majstrovský titul z uplynulej 
sezóny. Trenčania chceli v kvalitnom finále zvíťaziť a obhájiť 
titul z ostatnej sezóny v dorasteneckej kategórii. Mančaft ma-
kal, podal bojovný a kolektívny výkon s dodrţiavaním hernej 
disciplíny, ale iba do 95 % zápasu. Päť minút pred koncom 
viedol o 2 góly. Nezvládli záver zápasu a prehrali ho 3:4. Ne-
sklamali Seriš, Heleš Peter, Ţák, Ondrášik a brankár Klobuč-
ník. Všetci potvrdili svoje získané skúsenosti medzi dospelými 
a pomohli muţstvu k úspechu. Konečné poradie:  1. ATU Ko-
šice, 2. ŠK 1. FBC Trenčín, 3. Nová Dubnica, 5. Stupava, 6. 
Florko Košice, 7. Ţilina, 8. Bratislava. 

www.sme.sk štvrtok 17.06.2010  
pomocná evidencia 427/1/2010 

 

Vo štvrtok 10. júna 2010 nadránom stredoeurópskeho času 
sa tešili zo zisku Stanley 
Cupu dvaja trenčianski 
hokejisti Marián Hossa 
a Tomáš Kopecký, obaja 
odchovanci trenčianskeho 
hokeja. Špeciálnu príchuť 
mal minulo týţdňový titul 
najmä pre staršieho z brat-
skej dvojice Hossovcov 
Mariána, ktorý sa uţ tre-
tíkrát v rade sa snaţil 
o zisk trofeje. Pred dvomi 
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sezónami druţstvo Pittsburg Penguins podľahol v sérii hranej 
na štyri víťazné zápasy druţstvu z Detroitu. V nasledujúcej se-
zóne uţ Marián obliekal dres Red Wings a finále sa opakova-
lo, ale Marián Hossa stál opäť na strane porazených. A teda aţ 
štvrtok ráno 10. júna 2010 si mohol z plného hrdla zakričať: 
„Mám ho!“ 

Na strane Chicaga sa rozpútalo hokejové šialenstvo. Pohár 
ako prvý prevzal kapitán Toews. Nepoťaţkal si ho však dlho, 
spoluhráči mu bleskovo napovedali: „Daj ho Hossovi!“. A tak 
sa aj stalo. Marián Hossa bol druhým hráčom z muţstva, ktorý 
mal tú česť poťaţkať si Stanley Cup. „Uff, ten pohár je sku-
točne ťaţký. Musel som si ho oprieť o rameno,“ pousmial sa 
Marián Hossa. „Je to obrovská úľava. Verím, ţe toto víťazstvo 
aj na Slovensku všetci oslavovali. Môj príchod do Chicaga bo-
lo správnym rozhodnutím.“ 

Marián si počas play-off pripísal 15 bodov za 3 góly a 12 
asistencií. Azda sa od neho čakala väčšia produktivita, ale ne-
treba pozabudnúť, aké mnoţstvo kvalitnej práce odviedol 
v smere dozadu. Podriadil sa úspechu tímu pred svojim osob-
ným a vyplatilo sa mu to. V ankete nhl.com bezkonkurenčne 
vedie v kategórii prínos veterána tímu Chicago Black Hawks. 

Tomáš Kopecký pocítil, ako chutí víťazstvo uţ druhý raz 
v kariére. Pred dvoma rokmi však v play off nenastúpil pre 
zranenie kolena. „Pre toto hrám hokej. Je to pre mňa uţ druhé 
víťazstvo. Z roka na rok je to lepšie,“ vyjadril svoje pocity ľa-
vý útočník. V play off si na svoje konto pripísal 6 bodov za 4 
góly a dve asistencie. Vo finálovej sérii rozhodol prvý zápas, 
kedy Jastraby zvíťazili na domácom ľade 6:5. „Za všetkým je 
veľká drina. Toto sú však chvíle, pre ktoré hráte hokej. Keď 
rastiete, snívate o Stanleyho pohári. Sú to neopísateľné chvíle, 
je to niečo neuveriteľné. Spomienky zostanú na celý ţivot,“ 
popísal pre www.nhl.com Tomáš Kopecký. Stanleyho pohár 
čaká v lete cesta po svete. Zastaví sa v deviatich krajinách. 
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Vďaka našim útočníkom sa na neho budeme tešiť aj 
v Trenčíne. 

www.sme.sk 14. 6. 2010 
pomocná evidencia 408/1/2010 
 

    Cez víkend 19. a 20. júna 2010 sa v Donecku na Ukrajine 
konal Európsky juniorsky šampionát v kulturistike, klasickej 

kulturistike, fitness a 
bodyfitness. Po získa-
ní striebornej medaily 
na Majstrovstvách 
Slovenska a nomino-
vaní do reprezentač-
ného druţstva odletela 
s výpravou aj prete-
kárka z Fitnesscentra 
P+D Jarábek Trenčín 

Adela Ondrejovičová, zverenkyňa trénera Pavla Jarábka. 
Za vekom skoro dvadsaťročnej juniorky stoja vlastne dve de-
saťročia trénerskej práce Pavla Jarábka s cvičencami pri čin-
kách a prístrojoch. Za uplynulé roky vychoval mnohých prete-
károv s medailovým umiestnením na republikových súťaţiach.  

Oddieloví kolegovia prijali fantastickú správu o Adelinom 
poslednom úspechu na Majstrovstvách Európy, na ktorých 
získala v kategórii bodyfitness nad 163 cm zlatú medailu. Jej 
kvality potvrdili medzinárodní rozhodcovia aj druhýkrát, keď 
ju ocenili zlatom ako absolútnu majsterku Európy v bodyfit-
ness. Úprimná radosť trénera Pavla Jarábka bola na mieste. 
Úspech jeho zverenkyne je pre neho odmenou. 

www.sme.sk 29.06.2010 
 
Na 11. ročníku medzinárodného stolnotenisového turnaja 

veteránov v dňoch 29. a 30. mája 2010 v Trenčíne sa zúčastni-
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lo 123 hráčov, z toho v kategórii nad 67 rokov 60 hráčov. Vý-
sledky : 
- kategória 40 – 49 roční :  

1. Oliver Škopec, Prievidza 
2. Štefan Sagáčik, Valašské Meziříčí 
3. Juraj Lančarič, Špačince 

- kategória 50 – 59 roční : 
1. Bohuslav Tiso, Bytča 
2. Tibor Lanci, Martin 
3. Ivan Gramantik, Prievidza 

- kategória 60 – 64 roční : 
1. Ivan Hrevuš, Beluša 
2. Jaroslav Kučera, Slavičín 
3. František Melko, Martin 

- kategória 65 – 69 roční : 
1. Anton Mihály, Prievidza 
2. Ján Kubinda, Martin 
3. Július Mišinský, Valkušovce 

- kategória 70 – 74 roční : 
1. Július Holoda, Bratislava 
2. Ondrej Kyseľ, Bratislava 
3. Vincent Kmec, Košice 

- kategória 75 – 79 roční : 
1. Václav Hasák, Trenčín 
2. Illáš Milan, Bratislava 
3. Braňo Kasanický, Ruţomberok 

- kategórii nad 80 rokov : 
1. Timotej Kokeš, Hlohovec 
2. Vincent Gondţúr, Trenčín 
3. František Brabušic, Klátová Nová Ves 
Trenčianske noviny 07.06.2010 
pomocná evidencia 380/3/2010 
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Dňa 29. mája 2010 sa zúčastnili na Majstrovstvách Sloven-
ska v shito-ryu v Nových Zámkoch mladí karatisti z Realu 
Trenčín. V kategórii kata 5 – 7 ročných si vybojovala dve 
strieborné medaily Adela Masárová. V kategórii 8 – 9 roč-
ných chlapcov tretie miesta získali Slavomír Struhár 
a Samuel Vašíček. V tej istej kategórii u dievčat zvíťazila 
Simona Prpičová. V kategórii 10 – 12 ročných vyhrala 
u dievčat Klaudia Mičková a bronz získal Peter Novosad.  

Trenčianske noviny 07.06.2010  
pomocná evidencia 382/1/2010  
 
Dňa 9. júna 2010 uţ po šiesty raz ocenil predseda Trenčian-

skeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
najlepších športovcov kraja. V úvodnom príhovore im poďa-
koval za príkladnú reprezentáciu regiónu a zaţelal  im veľa 
ďalších úspechov v športovej  kariére. 

V kategórii dospelých jednotlivcov bola ocenená rýchlostná 
kanoistka reprezentantka Slovenskej republiky a dvojnásobná 
medailistka z Majstrovstiev Európy Ivana Kmeťová, repre-
zentant Slovenskej republiky vo vytrvalostnom behu a v behu 
do vrchu Miroslav Kováč a Najsilnejší Slovák roka 2009 
Branislav Golier. 

Ocenenie Talent roka získala dvojnásobná majsterka Slo-
venskej republiky v stolnom tenise Monika Uríková z Po-
vaţskej Bystrice. 

V kategórii jednotlivcov – juniorov ocenenie získali :  
- rýchlostný kanoista Juraj Oršula z Novák,  
- dráhový cyklista Tomáš Aţaltovič zo Športového gymná-

zia v  Trenčíne,  
- dţudistka Tereza Rýdza zo Spartaka Dubnica,  
- vzpieračka Miriam Skovajsová z Nového Mesta nad Vá-

hom,  
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- raketová modelárka Anna Mária Šilarová – z Dubnice nad 
Váhom  

- a karatistka Lucia Hromadová z Prievidze. 
 Najúspešnejšími kolektívmi v kategórii dospelých sa stali :  

- Raketomodelársky klub z Dubnice nad Váhom,  
- Basketbalový klub z Prievidze,  
- a muţi i ţeny z Atletického klubu TJ Spartak Dubnica 

nad Váhom. 
V kategórii mládeţníckych kolektívov boli  ocenení :  

- juniorskí majstri Slovenska v ľadovom hokeji z Dukly 
Trenčín,  

- starší dorastenci Mestského futbalového klubu  v Dub-
nici nad Váhom,  

- víťazi l. ligy v hádzanej starší  i mladší dorastenci  Mest-
ského športového klubu Povaţská Bystrica, 

- dţudistky – juniorky z TJ Spartak Dubnica nad Váhom, 
- Raketo-modelársky klub v Dubnici nad Váhom    
- a juniorský štvorkajak zloţený z vodákov Športového 

gymnázia Trenčín, TTS Trenčín a KRK Nováky. 
V kategórii športovcov so zdravotným handicapom ocene-

nie získali úspešní reprezentanti Slovenska Rastislav Tureček 
v handbiku, stolný tenista Miroslav Mitaš, a lyţiar Jakub 
Krako s navádzačom Jurajom Mederom. 

 Za trénerskú prácu boli ocenení :  
- dlhoročný tréner hádzanárov v Povaţskej Bystrici Dušan  

Porubský,  
- tréner vzpieračov v Športového klubu Povaţan v Novom 

Meste nad Váhom František Horňák  
- a tréner vodných pólistov NCHZ Nováky Peter Tkáč. 

Za zásluhy o rozvoj športu boli ocenený : 
- 87 - ročný telovýchovný funkcionár Jednoty Sokol Gabor 

z Bánoviec nad Bebravou Ernest Janeček,  
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- dlhoročný funkcionár v ľadovom hokej a tréner mládeţe 
v Trenčíne Karol Ţuffa,  

- a dlhoročný funkcionár vo volejbale v Púchove a v telo-
výchovných orgánoch v Povaţskej Bystrici Ing. Ľubomír 
Mikula. 
Prehľad ocenených uzatvorili telovýchovní funkcionári, 

ktorí dosiahli vlani okrúhle ţivotné jubileá - dlhoročný funk-
cionár basketbalu a hokeja v Trenčíne Jozef Csillagi,  aktívny 
funkcionár rýchlostnej kanoistiky v Novákoch Jozef Páleš, 
dlhoročný funkcionár v hádzanej a ľadovom hokeji Miroslav 
Gröger, dlhoročná hádzanárska funkcionárka v Trenčíne Ce-
cília Holíková, predseda TJ Ţiar Papradno Ing. Stanislav La-
liš, vzpieračský funkcionár, tréner a rozhodca Ing. Ján Kahan 
z Nového Mesta nad Váhom a tréner letecko-modelárskej re-
prezentácie Slovenska Mgr. Vladimír Zvalený.  

www.tsk.sk 09.06.2010 
pomocná evidencia 387/1/2010 
 

 V dňoch 24. - 27. 
júna sa v Trenčíne 
zišli účastníci 3. roč-
níka Sokolských te-
lovýchovných sláv-
ností na celosveto-
vom stretnutí soko-
lov. Podujatie s bo-
hatým trojdňovým 
programom sa kona-
lo aj s podporou 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Hneď v úvodný deň naj-
vyšších predstaviteľov privítal predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Medzi hos-
ťami nechýbali funkcionári Svetového zväzu sokolstva na čele 
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so starostom Českej obce sokolskej doc. Ing. Jaroslavom 
Bernardom, CSc. a jeho 1. zástupkyňou dr. Gordanou Raj-
novič zo Sokola Srbsko, čelní predstavitelia členských organi-
zácií svetového Sokola, Slovak gymnastik Union Sokol of the 
USA Joseph Bielecki, American Sokol Organization Paul 
Lebloch, Sokolska zveza Slovenije Emil Poljaček, Česká 
obec Sokolská Jarina 
Ţitná, ale aj najvyšší 
predstavitelia Sokola na 
Slovensku starosta Mgr. 
Andrej Krišanda, Po-
vaţskej sokolskej ţupy 
M. R. Štefánika so síd-
lom v Trenčíne starostka 
Oľga Samáková a ďalší 
vzácni zahraniční aj 
domáci hostia.  

„S veľkým potešením som prijal záštitu nad podujatím, kto-
ré sa hlási k programovému odkazu doktora Miroslava Tyrša a 
Dr. Ivana Branislava Zocha“ uviedol MUDr. Pavol Sedláček. 
„Títo zakladatelia sokolského hnutia kládli dôraz na také atri-
búty, akými sú udrţiavanie zdravia, utuţovanie telesnej zdat-
nosti, ale aj zveľaďovanie morálno-vôľových hodnôt, aţ po 
zmysluplné vyuţívanie voľného času, najmä mladými ľuďmi. 
Všetky tieto hodnoty sú aktuálne aj dnes, v 21. storočí. Teší 
ma, ţe práve v našom krajskom meste vznikla pred viac ako 
90. rokmi jedna z prvých ţúp sokolských na čele z doktorom 
Karolom Štúrom, ţe jeho manţelka Kornélia Štúrová stála pri 
tvorbe najstaršej sokolskej zástavy na Slovensku. Váţim si, ţe 
Povaţská ţupa sokolská nesie meno Milana Rastislava Štefá-
nika a ţe urobila veľa pre propagáciu ţivota a diela tohto výz-
namného Slováka, rodáka z nášho kraja. Sokolské hnutie v na-
šom kraji preţilo obdobia priazne i roky nemilosti. Dôleţité je, 
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ţe preţilo aţ do súčasnosti. Dôkazom jeho ţivotaschopnosti sú 
aj tieto 3. sokolské telovýchovné slávnosti.“ 

Samotný program sokolských telovýchovných slávností sa 
začal uţ v sobotu 26. júna 2010 v Mestskej športovej hale na 

Sihoti slávnostnou 
akadémiou, v rám-
ci ktorej sa okrem 
jednotlivých TJ 
Sokol z Povaţskej 
sokolskej ţupy M. 
R. Štefánika pred-
stavili aj deti 
z materských škôl 
s rodičmi, ţiaci, 
folklórne súbory či 
gymnasti zo Srb-

ska.  
V nedeľu 27. júna 2010 sa uskutočnil sprievod cvičencov z 

Mierového námestia na Mestský futbalový štadión, kde sa k 
všetkým prítomným prihovorili starostka Povaţskej sokolskej 
ţupy M. R. Štefánika v Trenčíne Oľga Samáková, predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, 
MPH, primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler a staros-
ta Sokola na Slovensku Mgr. Andrej Krišanda. Vyvrchole-
ním podujatia bolo hromadné vystúpenia 16 nacvičených 
skladieb v podaní viac ako 2000 účastníkov sokolských sláv-
ností s veľmi silným zastúpením z Českej republiky. V Povaţ-
skej sokolskej ţupe M. R. Štefánika so sídlom v Trenčíne je 
zdruţených 13 aktívnych telovýchovných jednôt s cca 1600 
členmi.  

vlastné poznámky 
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Výkvet muţskej a ţenskej slovenskej kanoistiky sa stretol 
v dňoch 26. a 27. júna 2010 na trenčianskom Ostrove. Vodáci 
súťaţili o body do hodnotenia Slovenského pohára na prete-
koch 54. ročníka Trenčianskej regaty. Podujatie bolo aj Maj-
strovstvami Slovenska veteránov. Po rozjazdách v sobotu do-
poludnia nasledovali finálové disciplíny kajakárov a kanoistov 
aj v deblovom zloţení. Medzi kajakármi dominoval Peter 
Gelle z Dukly Trenčín, ktorý vyhral K-1 a neskôr aj debl dis-
ciplínu K-2 s oddielovým kolegom Tomášom Martinkom. 
Podobne aj Karin Matejková zo Športovej školy zvíťazila 
v disciplína K-1 a zvíťazila aj debl disciplíne K-2 so Zuzanou 
Bielikovou. Spomedzi singl kanoistov zaţiaril víťazstvom 
Rastislav Kohút z Dukly Trenčín a v debli zvíťazila dvojica 
Daniel Biksadský s Matejom Rusnákom z ŠKP Bratislava. 
Najdlhší 6 kilometrový okruh v K-1 najrýchlejšie prešiel Filip 
Petrla zo Slávie UK Bratislava a v C-1 Matej Rusnák z ŠKP 
Bratislava. V kategórii ţien sa bojovalo na 4 - kilometrovej 
trati, ktorú najrýchlejšie prešla Simona Šamková z TJ Sĺňava 
Piešťany. Víťazom veteránov sa stal Miroslav Haviar zo Slá-
vie UK Bratislava.  

Trenčan č. 10/2010 
pomocná evidencia 764/1/2010  

 
Po roku opäť vo-

dy Váhu zaplavili 
netradičné plavidlá 
Slanekoru 2010 
dňa 3. júla 2010 za 
krásneho slnečného 
letného. Na pláţi 
zakotvilo osemnásť 
lodí, čo bolo oproti 
predchádzajúcemu 
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roku šesť viac ako pred rokom. Treba, ale potvrdiť, ţe kvalita-
tívna úroveň jednotlivých plavidiel výrazne stúpla.  

Po výstrele z dela o 13,00 h sa jednotlivé plavidlá vydali na 
cestu dole Váhom. Lode po promenáde absolvovali rýchlostnú 
prémiu, ktorú hodnotila porota. Porota rozhodovala aj o celko-
vom víťazovi a prvé miesto udelila pirátskej lodi „Čierna 
perla“. Na druhom mieste sa umiestnilo plavidlo „Ţltá po-
norka“. Na treťom mieste sa umiestnil „Vodník“ zo Vsetína. 

Trenčianske noviny 06.07.2010 
pomocná evidencia 475/1/2010 
 
V dňoch 2. – 4. júla 2010 sa uskutočnili na krytej plavárni 

v Ţiline letné majstrovstvá Slovenska v plávaní kategórie dos-
pelí a juniori. Medzi plavcami z 36 oddielov a klubov úspešne 
súťaţili aj plavci z Osemročného športového gymnázia 
v Trenčíne, štartujúci za TJ Slávia Športová škola Trenčín. 
Najlepších výsledkov dosiahol Daniel Vácval, ktorý sa stal 
juniorským majstrom Slovenska v disciplínach – 50 metrov 
prsia, 100 metrov prsia, 200 metrov prsia a v kategórii dospe-
lých obsadil tretie miesto v disciplíne 100 metrov a 200 met-
rov prsia. Juniorskou majsterkou Slovenska sa stala aj Karin 
Šebíková v disciplíne 50 metrov prsia, druhé miesta obsadila 
v disciplínách 100 metrov a 200 metrov prsia. V kategórii 
dospelých obsadila tretie mesta v disciplínach 50 metrov a 100 
metrov prsia. Patrícia Hlavnová obsadil druhé miesta 
v kategórii junioriek v disciplínach 50 metrov prsia a 200 met-
rov polohové preteky. Štafeta ţien v disciplíne 4x100 metrov 
polohové preteky v zloţení Hlavnová, Šebíková, Poboţná, 
Gojakovičová obsadila štvrté  miesto. 

Trenčianske noviny 12.07.2010 
pomocná evidencia 493/1/2010 
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V dňoch 2.-4. júla sa v Bratislave uskutočnili prvé Maj-
strovstvá sveta vo fitness detí, ktorých sa zúčastnili mladé 
fitnessky z Poľska, Maďarska, Česka, Turecka, Mexika 
a ďalších krajín, súťaţiace v troch vekových kategóriách.  

Na svetový šampionát sa nominovali aj dievčatá z Fit-
ness klub Gabrhel v Trenčíne, pod vedením tréneriek Holbo-
vej a Masárovej. Ako povedali, dievčatá sa na šampionát špe-
ciálne pripravovali uţ niekoľko mesiacov. Okrem tvrdých tré-
ningov vo fitness centre absolvovali aj tréningy gymnastiky, 
kde pracovali na svojich zostavách, ktoré zahŕňajú prvky fle-
xibility, tanečné kreácie a akrobaciu. Museli zapracovať aj na 
svojej postave, upraviť stravu a obmedziť sladkostí. 

Je potešujúce, ţe mladé Trenčianky sa v tvrdej konkurencii 
nestratili a podarilo sa im prebojovať do semifinále. Súťaţili 
Andrea Ďuračková, ktorá sa fitnesu venuje uţ od troch rokov 
a najskúsenejšia detská fitnesska z nášho kraja Adriána Jac-
ková. Kristína Juricová bol tieţ nominovaná, ale pre zdra-
votné problémy sa pretekov nemohla zúčastniť. 

Trenčianske noviny 12.07.2010  
pomocná evidencia 492/1/2010 
 
Hokejový útočník New Yorku Rangers a trenčiansky rodák 

Marián Gáborík otvoril 3. júla 2010 druhý ročník hokejovej 
školy. Po úspešnom prvom ročníku hokejovej školy Mariána 
Gáboríka sa organizátori rozhodli pokračovať a pripraviť aj 
druhý ročník. Tento rok sa kemp rozšíril o jeden turnus, 
z pôvodných štyroch na päť. „Hokejová škola je rozdelená do 
piatich týţdňových turnusov. Na ľade sa vystrieda 520 aţ 540 
detí. Táto akcia je pre mladých hokejistov od päť do osemnásť 
rokov. Zameriavame sa na korčuľovanie, techniku hry s pu-
kom, koordináciu pohybov,“ povedal Marián Gáborík, ktorý 
osobne dohliadal na samotný tréningový proces. Pre všetkých 
účastníkov bol pripravený program na ľade, na suchu aj mimo 
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tréningov. O nádejných hokejistov sa staral tím kvalifikova-
ných trénerov s bohatými skúsenosťami, ktorých pozná špor-
tová verejnosť ako Ernest Bokroš, Oto Haščák a Vojtech 
Laco. 

Kempy sa kona-
li v týţdenných 
turnusoch od sobo-
ty 3. júna 2010 a 
posledný sa začína 
31. júla 2010. Ako 
dodáva Marián 
Gáborík, „tréningy 
boli zostavené 
podľa moderných 
tréningových metód, ktoré vychádzajú hlavne z tradícii európ-
skeho hokeja obohatené o poznatky z najnovších trendov zo 
zámoria“. Na záver hokejovej školy dostal kaţdý účastník pa-
mätnú fotografiu s Mariánom Gáboríkom a jeho vlastno-
ručným podpisom. Chlapci trénovali v areáli MG Ring. Pre 
účely tréningu mali k dispozícii ľad, posilňovňu, telocvičňu, 
ako aj susediace športoviská s umelým trávnikom a atletickou 
dráhou v priestoroch základnej školy. Počas týţdenného sú-
stredenia sa mohli mladí hokejisti regenerovať na mestskej 
plavárni. „Nemôţme sľúbiť, ţe chlapcov za týţdeň vytrénuje-
me. Môţeme im akurát dať zopár rád do hokejového ţivota 
a ukázať im cestu, akou sa majú uberať. Okrem tréningu je to 
pre mladých chalanov predovšetkým zábava a moţnosť spo-
znať sa a porovnať sa s hráčmi z iných končín Slovenska,“ 
uzavrel Gáborík. 

www.sme.sk 09.07.2010 
pomocná evidencia 493/1/2010 
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Počas predĺţeného víkendu od 3. do 5. júla 2010 akoby sa 
celá Opatová presunula do rekreačného areálu. „Také mnoţ-
stvo ľudí sme tu ešte nemali,“ povedal Milan Tiburák, kona-
teľ spoločnosti Fonicia International, ktorá rekreačný areál v 
opatovskej časti Trenčína od februára tohto roku vlastní. 

Najprv zrekonštruovali chatu, po nej prišlo na rad jazero, 
ktoré vypustili, aby ho mohli vyčistiť. „Nebolo tri roky čiste-
né,“ povedal konateľ. „Našli sme v ňom stoličky, popolníky a 
čo si len viete predstaviť, to všetko v mnoţstve bahna. Museli 
sme to vystriekať pod tlakom, lebo inak to nešlo. Pomáhali 
nám hasiči s čerpadlom.“ Samotné čistenie trvalo dva dni. 

Vodu napustili na začiatku júla 2010. Vyviera priamo v ja-
zere. „Keďţe je tam zabezpečený sústavný prítok aj odtok, ja-

zero sa čistí dnes aj 
samé,“ povedal Mi-
lan Tiburák. 

„Podľa vývoja 
počasia ho, ale aj 
tak budeme pravi-
delne vypúšťať.“ 
Kúpať sa v jazere 
moţno len na vlast-
né riziko. Opatová 
je podľa hygienika 
Petra Pruţinca 

z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za-
radená k piatim vodným plochám v kraji, ktoré nie sú oficiál-
nymi prírodnými kúpaliskami. Keďţe ich, ale v letných me-
siacoch navštevuje väčšie mnoţstvo ľudí, hygienici ich sledujú 
a robia dvakrát za sezónu informačný monitoring týchto vôd. 
„Najbliţšie to bude v auguste,“ povedal Peter Pruţinec. 

V areáli Opatová od návštevníkov nevyberajú ţiadne po-
platky a ako povedal Milan Tiburák, ani s tým neuvaţujú. Ok-
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rem vody sú ľuďom k dispozícii ohniská na opekanie, parko-
vanie zdarma a pre deti obora s vysokou zverou. Máme tam uţ 
osem danielov a danielok.. Oboru ideme rozšíriť, aby sme tam 
mohli umiestniť aj muflónov.“ Areál je celý týţdeň pre verej-
nosť otvorený. Jedinou výnimkou je čas po 22,00 hodine, keď 
sa kvôli zabezpečeniu nočného pokoja pre ubytovaných klien-
tov snaţia, aby bol prázdny. 

www.sme.sk 14.07.2010  
pomocná evidencia 490/2/2010, 502/1/2010 

 
 

 Futbalový klub AS 
Trenčín pripravil dňa 
13. júla 2010 na svo-
jom štadióne druhé 
pokračovanie športo-
vocharitatívne po-
dujatie pod názvom 
„Hviezdy deťom“. 
Úvodný program ve-
novali organizátori 

deťom, ktoré sa mohli zabaviť na trávniku, kde boli roz-
miestnené rôzne stanovištia – skákací hrad, futbalová brána 
s vymedzený-
mi otvormi či 
ponuka video 
hier. Jeho zla-
tým klincom 
bol futbalový 
turnaj štyroch 
druţstiev, kto-
ré tvorili fut-
balisti, hoke-
jisti, herci 
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a moderátori. V druţstve hokejistov sa predstavili Tomáš Ta-
tár, Marián Gáborík, Zdeno Chára, Pavol Demitra, Branko 
Radejovič, Róbert Petrovický, súrodenci Pavlíkovskí či Ri-
chard Litner. Najväčší aplauz patril aktuálnym drţiteľom Stan-
leyho cupu Mariánovi Hossovi a Tomášovi Kopeckému. 
Druţstvo futbalových zázrakov tvorili najmä herci – Ivan Voj-
tek, Pavol Topoľský, Marián Labuda ml., Marek Majeský, Pe-
ter Kočiš či Ľudovít Jakubovie, alias Mravec. Z ostatných 
druţstiev im výborne sekundovali najmä brankár výberu fut-
balistov Roman Hodál, ale i známy tanečník Martin Chren. 
Stretnutia rozhodoval známy arbiter Vojtech Christov, ktorý 
mal na sebe oblečený dres z roku 1984, v ktorom rozhodoval 
finále európskeho šampionátu medzi Francúzskom a Španiel-
skom. „Kto vlastne vyhral, bola tá najnepodstatnejšia informá-
cia“ povedal predseda organizačného výboru Igor Schlesin-
ger z AS Trenčín a pokračoval „Sme radi, ţe sa nám podarilo 
na túto akciu prilákať veľa divákov a ţe sa nám podarilo vy-
zbierať finančné prostriedky na podporu detí s onkologickými 
ťaţkosťami. V programe podujatia okrem športových 
a úsmevných situácií sa predstavila speváčka Zdenka Predná 
a skupina Gladiátor. 

Trenčianske noviny 12.07.2010 
pomocná evidencia 489/1/2010 

 
Viac ako hodinu trvala v sobotu dňa 17. 

júla 2010 podvečer na trenčianskom námestí 
svadobná omša, ktorej hlavným aktérom bo-
la dvojica Marián Hossa so svojou nastáva-
júcou Jankou Ferovou. A ako to uţ u sláv-
nych osobností chodí, pre obrovský nával 
hostí i zvedavcov sa v kostole začalo i skon-
čilo neskôr. Podľa hokejového šampióna 
však obrad prebehol bez problémov. „Všet-



627 
 

ko sme tam zvládli, nevyskytli sa ţiadne rušivé momenty. Sme 
veľmi radi, ţe sme mali taký krásny sobáš.“ 

Marián Hossa na tretí finálový pokus v play off NHL získal 
v júni 2010 uctievaný Stanleyho pohár. Útočník Chicaga sa 
diplomaticky vyhol špekuláciám, čo je v jeho ţivote „Deň D“, 
keď povedal, ţe „v kariére to bol večer, keď som zdvihol nad 
hlavu trofej a v súkromnom ţivote je to dnešok.“ Potom sa 
spolu so svojou čerstvou manţelkou Jankou Ferovou sa vybra-
li do dubnického kaštieľa na svadobnú hostinu, kde pozvali 
150 ľudí.  

Na Mierovom námestí v Trenčíne však bolo zvedavcov mi-
nimálne dvojnásobne. Medzi nimi i početné druţičky, ktorým 
vraj šaty šila mama Mariána Hossu. Pavol Demitra prišiel za-
gratulovať i zabaviť sa s manţelkou a spolu s ďalšími hokejis-
tami dal kamarátovi dar uţ v stredu - chladničku na víno... „Je 
to krásna udalosť a Maroš si vybral veľmi dobre. Po takejto 
udalosti forma stúpa,“ povedal Pavol Demitra a jeho ţena 
vtipne dodala: „Keď sa narodia deti, potom trochu klesá. Lebo 
energia ide aj na iné strany. Marián je v pohodičke, nič sa mu 
teraz nemení, akurát bude v ešte väčšej pohodičke.“  

Marián Hossa sa 
ţenil v úmorne tep-
lom dni, ale nikto sa 
nesťaţoval. Jeho 
brat Marcel, tieţ ho-
kejový reprezentant, 
sa vyznal, ţe „Ma-
riána je to pre veľký 
deň, ale aj pre obe 
rodiny. Bolo to tam 
veľmi pekné, priro-
dzene, ţe príliš teplo tam nebolo, ale dalo sa to zvládnuť. 
Máme to za sebou a teraz uţ ideme oslavovať. Ako kaţdá 
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svadba - zatancujeme si, čosi pojeme a popijeme. Je tam aj 
veľká hokejová partia, my sme v Trenčíne hokejové mesto.“ 
Okrem Marcela Hossu a Pavla Demitru na svadbe nechýbal 
samozrejme ani Tomáš Kopecký, ktorý s Mariánom získal v 
jednom tíme tento rok Stanleyho pohár. Z ďalších hviezdnych 
mien NHL prišli na svadbu Miroslav Šatan, Marián Gáborík a 
Zdeno Chára. 

www.sme.sk 17.07.2010  
 
V dňoch 17. a 18. júla 2010 sa zúčastnili florbalisti 1. FBC 

Trenčíne 1. ročníka medzinárodného florbalového turnaja 
„Sout Bohemia Regent Cup 2010“, ktorý sa uskutočnil 
v českom Jindřichovom Hradci.  

Turnaj zhodnotil tréner ŠK 1. FBC Trenčín, ţe „bol rád, 
keď sa mohli zúčastniť kvalitného turnaja. Hlavne mladí hráči 
načerpali nové skúsenosti od českých elitných hráčov, veď 
s nimi nemáme príleţitosť hrať kaţdý deň. V našom prvom 
zápase sme nestačili na florbalistov z SSK Future Praha, keď 
sme im nechávali príleţitosť na streľbu. Mrzí zranenie nášho 
hráča Michala Magdolena. No v ďalších zápasoch sme sa 
zlepšovali. Tempo hry, dynamika a kombinácie sa hrali vo vy-
sokom nasadení a nebol na nič čas. Trenčianske druţstvo malo 
najmladší výber zo zúčastnených druţstiev.  

Víťazstvo si odnieslo druţstvo Tatran Strešovice, pre druţ-
stvom Vítkovíc a Ostravou. Trenčianski florbalisti sa umies-
tnili na desiatom mieste. 

Trenčianske noviny 26.07.2010 
pomocná evidencia 517/1/2010 
 
Cesta Stanleyho pohára a oslavy hráčov majstrovského 

Chicago Blackhawks Mariána Hossu a Tomáša Kopeckého 
na Slovensku vyvrcholili v sobotu 7. augusta 2010 podvečer 
na zaplnenom trenčianskom námestí. Na Mierove námestie v 
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centre mesta pod hradom Matúša Čáka sa sústredilo na stovky 
fanúšikov.  

Záverečný deň pobytu slávnej trofeje na Slovensku sa za-
čal na detskom oddelení trenčianskej fakultnej nemocnice, 
kam ju obaja hokejisti priviezli o 13. h. Po návšteve malých 
pacientov potom prišiel vrchol celých osláv v centre Trenčína. 
O 17. h trofej priviezli na športovom kabriolete Marián Hossa 

s Tomášom Ko-
peckým na Miero-
ve námestie. 

Za zvukov 
hudby, ktorú po-
znajú z arény 
Blackhawks, ju 
vyniesli na pripra-
vené pódium, na 
ktorom pred nimi 
koncertovala a dav 

rozohrievala Zuzana Smatanová. Mariána Hossu s Tomášom 
Kopeckým oficiálne pozdravil trenčiansky primátor Ing. Bra-
nislav Celler. 

„Ďakujem všetkým, ktorí dnes na námestie prišli. Je to 
niečo krásne. Musím sa poďakovať celej svojej rodine i priate-
ľom, ktorí boli so mnou v dobrom a aj v zlom. Ďakujem tren-
čianskym fanúšikom a aj 
všetkým na Slovensku 
za to, ţe nám drţali pal-
ce. Za všetkým je veľmi 
tvrdá drina, veľa hodín v 
posilňovni pred i počas 
sezóny,“ povedal Tomáš 
Kopecký. 

Počet ľudí na Mie-
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rovom námestí potešil aj Mariána Hossu. V Chicagu zaţil 
oslavy s dvoma miliónmi ľudí, teraz sa s ním radovali stovky 
Trenčanov. Dnešnú udalosť Komentoval slovami, ţe „veľmi 
sa teším, ţe som mohol priniesť trofej do Trenčína. Je to pre 
mňa veľká česť. Tieto chvíle si veľmi uţívam. Po finále s Phi-
ladelphiou ma stále bolí koleno, ale rameno drţí a trofej mô-
ţem bez problémov dvihnúť na hlavu,“ uviedol Marián Hossa. 

Obaja víťazi Stanleyho pohára dostali na záver osláv špe-
ciálny dar symbolizujúci ich klub - dvoch jastrabov. Po skon-
čení programu sa Hossa s Kopeckým aj s trofejou vybrali na 
Trenčiansky hrad, kde oslavám dala definitívnu bodku záve-
rečná recepcia. 

V nedeľu ráno trofej odišla z Trenčína cez Viedeň do Parí-
ţa, kde ju dostane 
Cristobal Huet.  
Stanleyho pohár bol 
na Slovensku od 
štvrtka 5. augusta 
2010. V ten deň na 
záhradnej slávnosti v 
rodičovskom dome z 
neho jedol obľúbené 
bryndzové pirohy 

Marián Hossa. 
V piatok predpoludním aj napriek daţďu sa odohral hokej-

balový súboj o trofej na trenčianskom sídlisku, v ktorom si 
priatelia Hossu splnili svoj dávny sen. Potom Stanleyho pohár 
dostal Tomáš Kopecký a po prijatí u primátora Novej Dubnice 
z neho jedol uţ druhýkrát v ţivote drţkovú polievku. 

www.sme.sk 08.08.2010 
pomocná evidencia 544/1/2010 
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Zimný štadión v Trenčíne bol od 12. do 15. augusta 2010 
dejiskom 17. ročníka tradičného letného hokejového turnaja - 
Rona Cup. Na podujatí štartovalo ako kaţdý rok šesť druţ-
stiev, z toho štyri zo Slovenska HK Dukla Trenčín, Skalica, 

Ţilina a Nitra a 
dva moravské 
kluby Zlín a HC 
Oceláři Třinec. 

Z celkového 
prvenstva sa za-
slúţene tešili 
hokejisti z Nitry, 
ktorí v troch 
stretnutiach ne-

našli premoţiteľa. Zverenci trénera Róberta Pukaloviča, zná-
meho aj z pôsobenia v Dukle Trenčín, sa prezentovali najlep-
ším útokom aj najlepšou obranou. Postupne zdolali Skalicu 
2:1, HC Ocelářov Třinec 7:2 a v záverečnom súboji aj Ţilinu 
4:1. Nitrianski útočník Tomáš Chrenko bol direktoriátom 
turnaja vyhlásený za najlepšieho útočníka.  

Domáca Dukla obsadila v konfrontácii s jedným sloven-
ským a dvoma moravskými tímami konečnú tretiu priečku. V 
úvodných dvoch stretnutiach porazila Třinec 5:3 a Ţilinu 3:2, 
čo im dávalo nádej na celkový triumf v turnaji. Ten získali 
Trenčania naposledy pred siedmimi rokmi v roku 2003. Z cel-
kového víťazstva však nakoniec nič nebolo a po prehre so Zlí-
nom 1:4 sa museli uspokojiť s bronzovým stupienkom, čo bol 
pokles o jedno miesto oproti minulému roku. Ocenenie sa ušlo 
brankárovi Dukly Igorovi Murínovi, ktorý sa stal najlepším 
brankárom turnaja. 

Sklamaním boli vystúpenia HC Oceláři Třinec, ktorí do 
Trenčína pricestovali so značne oslabeným kádrom. Zrejme 
svoje muţstvo šetrili na zápasy národného pohára. Turnaj sa 
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skončil v sobotu 15. augusta 2010 odovzdaním víťazom pohá-
re a ocenenia generálnym manaţérom Dukly Trenčín Eduar-
dom Hartmannom a viceprimátorom Trenčína Tomášom 
Vaňom.  

www.sme.sk 17.08.2010 
pomocná evidencia 528/1/2010  
 
V dňoch 27. aţ 29. augusta 2010 sa na trenčianskom zim-

nom štadióne uskutočnil turnaj deviatakov za účasti štyroch 
druţstiev, medzi nimi aj druţstvo Dukly Trenčín.  

Po vzájomných zápasoch sa určilo nasledovné poradie: 

1. miesto – Kométa Brno - 8 bodov 

2. miesto – Dukla Trenčín – 6 bodov 
3. miesto – Juhočeský výber – 4 body 
4. miesto – HC Košice – 0 bodov 

Za najlepších hráčov boli vyhlásení: 
najlepší brankár – Ján Pechek z Juhočeského výberu, 
najlepší obranca – Peter Kuzma z Dukla Trenčín, 
najlepší útočník – Adam Zbořil z Komety Brno, 
najlepší strelec – Jakub Volf z Juhočeského výber. 

vlastné poznámky 
  
Slovenská výprava na 38. majstrovstvách sveta v rýchlost-

nej kanoistike v Poľsku získala tri medaily. O jedna z z nich sa 
nečakane postaral kajakár Peter Gelle, člen Dukly Trenčín. 

Kajakár Peter Gelle v disciplíne K1 muţov na 500 metrov 
skončil druhý a získal striebornú meda-
ilu. Je to len druhá slovenská medaila v 
kajakárskom singli v ére štátnej samo-
statnosti. Tú prvú získal ešte v roku 
1993 na šampionáte v Kodani Attila 
Szabó v K1 na 10 000 m, kde skončil 

tretí. 
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Dvadsaťšesťročný kajakár Dukly Trenčín výborne odštarto-
val a od začiatku sa drţal medzi najlepšími. Na medzičase v 
polovici trate bol na tretej pozícii, v závere dokázal o 44 tisí-
cin sekundy (0,044) zdolať Kanaďana Adama van Köverdena. 
Za víťazným Švédom Andersom Gustafssonom zaostal o 
0,504 s. Dvadsaťdvanásobný majster Slovenska uţ postupom 
medzi deviatku najlepších dosiahol svoj ţivotný úspech. Me-
daila je obrovským, ale pre Slovensko veľmi príjemným pre-
kvapením. „Je to senzácia,“ neskrýval radosť a prekvapenie aj 
ústredný tréner slovenskej reprezentácie Pavel Blaho a pokra-
čoval: „Podal veľmi dobrý, odváţny a sebavedomý výkon. 
Tak sa má jazdiť na majstrovstvách sveta. Priznám sa, Peter 
bol takým naším tajným ţeliezkom. A pritom ešte pred mesia-
com sme neboli vôbec rozhodnutí, či bude štartovať v tejto 
disciplíne. Do poslednej chvíle nevedel, ţe skončil druhý. 
Dozvedel sa to aţ tesne pred odovzdávaním medailí. Veľké 
poďakovanie patrí najmä jeho osobnému trénerovi Radovi 
Šimočkovi, odviedli spolu výbornú robotu,“ dodal hlavný re-
prezentačný tréner. Slovensko získalo na svojom konte okrem 
Gelleho striebra aj bronz, ktorý vybojoval Marián Ostrčil v 
C1 na 5000 m.  

vlastné poznámky 
 

V Poľsku, v centre hor-
ského strediska Korbielow 
v poľských Beskydách sa 
dňa 28. augusta 2010 sa v 
uskutočnili 13. majstrov-
stvá sveta veteránov v be-
hu do vrchu. Štartovalo 
461 muţov a ţien od 35 
rokov. Z Trenčína sa zú-

častnili dvaja pretekári Miroslav Kováč a Ervín Páleník.  
Miro Kováč bojoval so sebou, ale i s počasím 
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Pretekári absolvovali osem kilometrovú trať s celkovým 
prevýšením 960 metrov, ktorá viedla po lesných cestičkách. 
Išlo o klasický beh do vrchu s postupným, miestami aj ostrej-
ším stúpaním. Záverečné stúpanie viedlo od chaty cez úzky 
priechod v kosodrevine s cieľom priamo na poľsko-slovenskej 
hranici vrchu Pilsko, ktorý je vo výške 1557 metrov nad mo-
rom.  

Miroslav Kováč obsadil ôsme miesto, časom 54:48 min vo 
svojej kategórii muţov nad 55 rokov z celkového počtu 54 
pretekárov a Ervín Páleník v kategórii muţov nad 45 rokov 
skončil na 25. mieste časom 54:00 min spomedzi 76 preteká-
rov. Ako povedal Kováč, 
„v Korbielowe bolo veľ-
mi veterné a pršalo počas 
celých pretekov. Trať bo-
la rozmočená a v záve-
rečnom kilometrovom 
stúpaní sa voda priam va-
lila po celej trati. Z tohto-
ročných majstrovstiev 
sme si odniesli nielen krásne pamätné medaile, ale istotne aj 
záţitky, pre ktoré sa oplatilo vytrápiť sa aţ na vrchol Pilska.“ 

Najstaršou štartujúcou pretekárkou bola 83 - ročná Xénia 
Nikolaevová z Moldavy. Celkovo sa podujatia zúčastnili pre-
tekári z 26 krajín, pričom 16 krajín sa tešilo z medailových 
pozícií svojich reprezentantov. Slovensko v silnej konkurencii 
získalo dve zlaté (Matanin, Marcibálová), dve strieborné (Svi-
ták, Staroňová) a dve bronzové medaile (Koleda, Balošáková). 

www.sme.sk 05.09.2010 
pomocná evidencia 581/1/2010  
 
V sobotu 4. septembra 2010 sa v priestoroch Športovej haly 

Dukly Trenčín konal Povaţský pohár vo vzpieraní a zároveň 

Mirovi Kováčovi zabezpečovala servis celá rodina 
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aj 2. kolo Univerzitnej činky. V poradí uţ 28. ročník vzpie-
račského podujatia v Trenčíne sa zdá byť posledným, pretoţe 
sa vzpierači sťahujú do Banskej Bystrice.  

Na medzinárodných pretekoch sa okrem domácich vzpiera-
čov z KOFI Trenčín „A“ a „B“ predstavili aj zástupcovia z 
Košíc a Veľkého Mederu. Zo zahraničia sa predstavili prete-
kári z Česka, Poľska a Ukrajiny. Na poslednú chvíľu odriekli 
účasť reprezentanti Rakúska a Nemecka. 

Účasť pretekárov 
bola podľa jedného 
z organizátorov 
pretekov Milana 
Kováča pozna-
čená prípravou na 
majstrovstvá sveta, 
ktoré sa onedlho 
konajú v Antalyi. 
Pre český repre-
zentačný tím bolo trenčianske podujatie jednou z posledných 
previerok pred spomínaným svetovým šampionátom, čo sa aj 
odzrkadlilo na celkových pozíciách pretekárov spoza rieky 
Moravy. 

V ţenskej kategórii sa predstavilo 12 súťaţiacich. Víťazný 
pohár si odniesla Lenka Orságová z druţstva Českej republi-
ky „A“. V dvojboji dosiahla súčet 205 kg ,  v prepočte na Sin-
clairové body dosiahla hodnotu 254,85. Na druhej priečke sa 
umiestnila jej kolegyňa Kladivová Pavla so súčtom 232, 227 
Sinclairových bodov. Na bronzovej pozícii sa umiestnila do-
máca pretekárka Gogorová Eleonóra z druţstva KOFI Tren-
čín „A“ a súčtom 184,31 bodov. V muţskej kategórii si prven-
stvo a pohár odniesol český reprezentant Jiří Orság počtom 
Sincairových bodov 407,098. Na druhej priečke skončil Ar-
tem Skvorodniev z Ukrajiny súčtom 361,387 Sinclairových 
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bodov a tretiu priečku obsadil Radoslav Tatarčík z Košíc so 
súčtom 337,957 bodov. Najlepším domácim muţským prete-
károm bol Tomáš Chovanec. V trhu zdvihol nad hlavu 115 kg 
a v nadhode 145 kg. Čo mu prinieslo súčet 321,52 bodov a 
celkovú šiestu priečku. 

V hodnotení druţstiev sa na prvé miesto prepracovala re-
prezentácia Českej republiky, druhí skončilo druţstvo KOFI 
Trenčín „A“ a tretie skončilo druţstvo z Poľska. V 2. kole 
univerzitnej činky si prvenstvo v kategórii ţien odniesla štu-
dentka Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Eleonóra Gogo-
rová so súčtom 184,321 Sinclairových bodov. Za ňou skončila 
študentka Ţilinskej univerzity Lenka Horná 164,662 bodov. 
Z tretej priečky sa radovala Dominika Srnáková z Univerzity 
Komenského Bratislava s výkonom 99,157 Sinclairových bo-
dov. Medzi muţmi si prvenstvo Radoslav Tatarčík výkonom 
337,957 bodov. Tomáš Chovanec, študent Trenčianskej uni-
verzity A . Dubčeka sa umiestnil ako druhý so súčtom 321,520 
bodov a tretí bol Peter Janák so súčtom 316,889 bodov. 

Trenčianske noviny 06.9.2010  
pomocná evidencia 576/1/2010 
 
Na nedávnych Majstrovstvách Európy juniorov a seniorov 

do 23 rokov v rýchlostnej kanoisti-
ke v Moskve reprezentovalo Slo-
vensko aj 5 športovcov, ktorí sú za-
radení do Centra olympijskej prí-
pravy v Športovom gymnáziu v 
Trenčíne. Najúspešnejších z nich 
prijal dňa 8. septembra 2010 pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, 

MPH. 
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Ďakovné listy za príkladnú reprezentáciu odovzdal tren-
čiansky ţupan Tomášovi Zigovi a Marcelovi Virgovi, ktorí v 
disciplíne K2 na 200 metrov v kategórii juniorov získali bron-
zové medaily. Tento výrazný úspech slovenskej juniorskej re-
prezentácie rozšírila o ďalšiu bronzovú medailu aj štvorica ju-
niorov v disciplíne K-4 na 1000 metrov, keď členom tejto po-
sádky bol aj Mário Janča z Centra olympijskej prípravy v 
Trenčíne (ten sa kvôli iným povinnostiam na prijatí nezúčas-
tnil). 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja osobitne po-
ďakoval aj tým, ktorí úspešných juniorských reprezentantov v 
Trenčíne pripravovali, predovšetkým hlavnému trénerovi Cen-
tra olympijskej prípravy pre rýchlostnú kanoistiku Mgr. Ras-
tislavovi Kuţelovi. Ten vidí základ tohto úspechu v spájaní 
športovcov do vhodných tréningových skupín a tým k zvyšo-
vaniu konkurenčného prostredia v skupine. Podľa neho veľmi 
pozitívne  k príprave pristupovali všetci členovia Centra olym-
pijskej prípravy, ktorým sa nepodarilo kvalifikovať na Maj-
strovstvá Európy, napriek tomu vytvorili kvalitných sparing-
partnerov pre ocenených športovcov. 

V závere stretnutia, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca riadi-
teľa Športového gymnázia v Trenčíne PaedDr. Peter Kravec 
a organizačný pracovník školy Štefan Chmel, trenčiansky ţu-
pan zaţelal oceneným juniorom veľa ďalších športových ús-
pechov, aby sa im aj po prechode do kategórie dospelých na-
ďalej darilo na významných medzinárodných súťaţiach. 

vlastné poznámky 
 

Na vodnom kanáli v holandskom Amsterdame, kde sa kona-
li majstrovstvá Európy dračích lodí, štartovalo vyše 1600 pre-
tekárov zo 14 krajín Európy, medzi nimi aj juniori z Trenčína. 
Slovensko tento rok reprezentovala len posádka juniorov do 
23 rokov, zloţená takmer výlučne z členov juniorov Dračej 
Légie Trenčín. Doma pretekajú pod názvom Vopičáci. 
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Ako povedal 
kapitán posádky 
Michal Dušička, 
oproti výpravám 
Nemecka či Čes-
ka bola slovenská 
naozaj minimál-
na. „Čo nám však 
chýbalo na počet-
nosti, sme vyna-

hradili úsilím a drinou na pretekárskej trati,“ skonštatoval Du-
šička, ktorý pri neúčasti starších a skúsenejších pretekárov pô-
sobil aj v roli taktika a trénera a pádlujúceho kapitána. 

Na pleciach mladých reprezentantov leţala nielen nervozita 
zo samotného štartu, ale aj zodpovednosť obhájiť šesť zlatých 
medailí z svetového šampionátu 2009 v Prahe. „Na štart sme 
sa teda spolu s Ruskom či Maďarskom postavili ako ašpiranti 
na niektoré z medailí. Nik však nečakal to, čo sa im napokon 
podarilo. Zvíťazili sme suverénne na všetkých tratiach 2000 
m, 200 m a 500 m v oboch kategóriách „open“ i „mix“ mini-
málne 8 pádlujúcich ţien.“ Celkovo z vôd kanálu de Bosbaan 
„vylovili“ šesť titulov majstrov Európy zo šiestich moţných. 
Okrem zlatej medailovej zbierky dosiahli finálové časy, ktoré 
ich radili medzi absolútne najlepšie na šampionáte. 

vlastné poznámky 
 
Slovenská asociácia silových muţov pod vedením Milana 

Gabrhela a Jána Kremáčka v spolupráci so svetovou asociá-
ciou Strengman Champions League, ktorú zastupoval prezi-
dent Marcell Mosner z Holandska usporiadal v priestoroch 
penziónu Formula na Soblahovskej ulici dňa 12. septembra 
2010 súťaţ „Meč Matúša Čáka“, ktorý bol súčasťou Európ-
skeho pohára v súťaţi dvojčlenných druţstiev. Celkovými ví-
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ťazmi sa stalo druţstvo Slovenska v zloţení Branislav Golier 
s Michalom Petríkom. 

Trenčianske noviny 13.09.2010 
pomocná evidencia 549/2/2010 
 
Bývalý brankár Dukly Trenčín, Liptovského Mikuláša a Ţi-

liny Miroslav Hála odchádza na Britské ostrovy, keď v novej 
sezóne oblečie dres anglického majstra Guildford Flames. Mi-
roslav Hála strávil v drese Dukly Trenčín desať rokov. Aţ v 
roku 2009 sa sťahoval do Liptovského Mikuláša a v nasledu-
júcom ročníku do Ţiliny. V ţiadnom zo svojich pôsobísk však 
nechytal v takej forme, ako v rodnom Trenčíne. Ponuky pred 
sezónou 2010/2011 mal z viacerých klubov z Nemecka, Bielo-
ruska a Anglicka. Napokon sa rozhodol pre Guildford Flames. 
Kontrakt podpísal na celú sezónu a podľa vlastných slov bola 
finančná ponuka z Britských ostrovov finančne najlákavejšia 
zo všetkých. 

Letný tréning absolvuje Miroslav Hála spoločne s hráčmi z 
NHL, ktorí sa na novú sezónu pripravujú v Trenčíne, poprípa-
de si zatrénuje aj s muţstvom Bulldogs Trenčín. Súťaţ za ka-
nálom La Manche štartuje dňa 11. septembra 2010.  

www.sme.sk 31.08.2010  
 
Volejbalisti ATC Trenčín COP, na ktorých čaká druhá ex-

traligová sezóna, obsadili na premiérovom ročníku neoficiál-
nych majstrovstiev Európy klubov do 18 rokov v talianskom 
meste Castellana Grotte (provincia Bari) tretie miesto. V zápa-
se o bronz zdolal úradujúci juniorský majster Slovenska do-
máci Materdomini 3:2, zlato si vybojovali mladí Poliaci z 
Čenstochovej po finálovom víťazstve 3:1 nad tureckým Arka-
som Izmir. Na turnaji štartovalo deväť tímov. Sedmičku maj-
strov svojich krajín doplnili ďalší dvaja talianski medailisti. 
Patrónom turnaja bol legendárny bývalý nahrávač talianskej 
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reprezentácie, trojnásobný majster sveta Ferdinando de Giorgi, 
naposledy tréner Maceraty.  

Tréner Trenčanov Ivan Hiadlovský zhodnotil vystúpenie 
takto: „Naše vystúpenie hodnotím pozitívne. Trochu nás mrzí, 
ţe sme si nakoniec nezahrali vo finále a skončili sme tretí, pre-

toţe na celom turnaji sme prehrali 
iba jediný zápas. V semifinále sme 
si s tureckým Izmirom vybrali slabší 
deň, hoci sme tohto súpera v skupine 
hladko zdolali. V súboji o bronz sme 
vo výbornej atmosfére proti domá-
cemu tímu Materdomini otočili prie-
beh z 0:2 na 3:2, vo štvrtom sete 
sme navyše prehrávali 20:23. Chytili 
sme sa však na bloku. Teší ma, ţe 
sme zdolali prvé tri tímy talianskej 
juniorskej ligy.“ Teší aj to, ţe na 

Slovensko si naši hráči priniesli dve individuálne ceny, keď za 
najlepšieho mladého hráča vyhlásili 14 – ročného 202 cm vy-
sokého blokára Šimona Krajčoviča a za najlepšieho prihráva-
ča Milana Lízalu.  
Konečné poradie : 

1. Čenstochová (Poľ.) 

2. Arkas Izmir (Tur.) 
3. ATC Trenčín COP 

4. Castellana Grotte 

5. Trentino 
6. Macerata (všetky Tal.) 
7. Tirana (Alb.) 
8. Newcastle (Angl.) 
9. Benfica Lisabon (Portug.). 

Šport – denník 21.09.2010  
pomocná evidencia 619/1/2010  

Milan Lízala prebral cenu od Ferdinanda  de Giorgiho 
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Lokalita  Ostrova v Trenčíne a Zamarovciach bola dňa     
16. septembra 2010 dejiskom jubilejného 10. ročníka „Behu 
vzájomnosti“, na ktorom sa zúčastnilo 79 pretekárov z rôz-
nych vekových kategórií.  

V absolútnom poradí muţov zvíťazil Pavol Michalčík 
z Myjavy pred Petrom Sobekom z Lysej a Jánom Kucharí-
kom z Trenčína.  

V hlavnej kategórii muţov do 39 rokov zvíťazil Pavol Mi-
chalčík pred Petrom Sobekom a Jergušom Koplíkom zo 
Štrbského Plesa. 

V kategórii muţov nad 40 rokov zvíťazil po skvelom výko-
ne Ján Kucharík pred Vladimírom Vlasatým z Lednických 
Rovní a Ervínom Páleníkom z Trenčína. 

V kategórii muţov nad 50 rokov suverénne zvíťazil Miro-
slav Kováč z Trenčína pred Jozefom Hlávkom z Ilavy a Du-
šanom Porubským z Dubnice. 

V najstaršej kategórii muţov nad 60 rokov zvíťazil Dušan 
Kašička z Trenčína pred Jánom Klimekom z Čachtíc 
a Františkom Pagáčom z Lednických Rovní. 

V kategórii ţien do 34 rokov zvíťazila Ľubomíra Maníko-
vá z Dubnice pred Adrianou Janíčkovou a Monikou Kadle-
covou z Lysej pod Makytou.  

V kategórii nad 35 rokov zvíťazila Alena Kadlecová 
z Lysej pod Makytou pred Ivetou Halvátovou a Alenou Buč-
kovou z Dubnice. 

V kategórii dorastencov zvíťazil Dominik Černý pred Mi-
lanom Bigazom a Adamom Krchňavým, všetci z Nového 
Mesta nad Váhom. 

V kategórii dorasteniek zvíťazila Gabriela Kováčová pred 
Lenkou Černou, obe z Nového Mesta nad Váhom.  

V kategórii ţiakov zvíťazili Tereza Kurnická, Milan Bi-
gaz, obaja z Nového Mesta nad Váhom, Jakub Gurín 
a Denisa Malková z Dubnice a Erika Baginová z Trenčína. 
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Trenčianske noviny 02.11.2010 
pomocná evidencia 735/1/2010 

 
Slovenská hádzanárska reprezentácia ţien sa zišla dňa 11. 

októbra 2010 v Trenčíne na krátkom dvojdňovom sústredení. 
Tréner slovenského reprezentačného druţstva Štefan Katušák 
mal k dispozícii 14 - členný káder,  zloţený výlučne z hádza-
nárok z domácich klubov účinkujúcich v interlige. 

V porovnaní s predchádzajúcim sústredením na Zemplíne 
som povolal sedem nových hráčok – M. Rychtárechovú, 
Trochtovú, Blaţekovú, Birkušovú, Ţidekovú, Puškášovú a S. 
Szarkovú. Všetko sú to mladé hráčky, čiţe pokračujeme v na-
stúpenom trende a príleţitosť dostávajú perspektívne hádza-
nárky. Keďţe reprezentačných akcií je málo, chceme ich otes-
tovať a utvrdiť sa, či majú predpoklady na pôsobenie v národ-
nom tíme,“ poznamenal Katušák k zloţeniu druţstva. Pôvodne 
mali v priebehu dvoch dní uskutočniť tri tréningy a jeden mo-
delovaný zápas medzi sebou, dokonca zohrať prípravný zápas 
s Češkami, ale to nevyšlo. 

Najbliţšie sa reprezentačné druţstvo stretne 22. novembra 
2010 opäť v Trenčíne a potrvá do 26. novembra 2010. V rámci 
neho budú dva prípravné zápasy s Češkami a to jedno v Otro-
koviciach a druhé v Trenčíne. Oba zápasy budú súčasťou prí-
pravy na turnaj prvej fázy kvalifikácie o postup na majstrov-
stvá sveta 2011, ktorý v čase od 1. do 5. decembra 2010 odo-
hrajú v Lubline  za prítomnosti domáceho Poľska, Rakúska, 
Veľkej Británie a Cypru. 

www.sme.sk 12. 10. 2010  
pomocná evidencia 709/1/2010  
 
Mestská  športová hala v Trenčíne privítala dňa 14. októbra 

2010 deti z materských škôl. Pre cca 140 detí pripravilo ob-
čianske zdruţenie Jednota Sokol Trenčín športové predpolud-
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nie pod názvom „Sokolský vietor do materských škôl“. Ako 
nám povedala starostka zdruţenia Ing. Ľubica Drţková, „na 
tento druhý ročník podujatia sme pozvali deti z materských 

škôl, ktoré cvičili hro-
madnú skladbu pre rodi-
čov a deti – Zlatá brána 
dňa 27. júna 2010 na 
futbalovom štadióne 
v rámci 3. ročníka So-
kolských telovýchov-
ných slávností v Tren-
číne.  

Po nástupe a krátkej rozcvičke sa deti po skupinkách roz-
pŕchli na športové stanovištia, zostavené kombináciou rôzneho 
náradia a náčinia primeraného veku detí, aby sa tak precvičila 
u detí ich šikovnosť, obratnosť, telesnú zdatnosť a kondícia. 
Cvičenie usmerňo-
vali cviči-teľky zo 
Sokola a ich pomoc-
níčky, študentky 
Strednej zdravotníc-
kej školy v Trenčíne. 
Na záver športového 
predpo-ludnia ma-
terské školy dostali 
od or-ganizátora dip-
lom a drobné reklamné predmety od sponzorov. Podujatie bo-
lo finančne podporené mestom Trenčín.  

vlastné poznámky 
 
AS Trenčín počas polčasu pohárového futbalového zápasu 

so Slovanom Bratislava dňa 26. októbra 2010 sa uskutočnilo 
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odovzdanie finančného výnosu 6.500 euro získané z druhého 
ročníka charitatívnej akcie „Hviezdy deťom“.  

Z rúk generálneho manaţéra AS Trenčín Mgr. Róberta 
Rybníčka, zástupkyne Slovenských elektrární, čle-
na skupiny Enel Veroniky Číčovej a zástupcu fut-
balového zoskupenia Mufuza Miroslava Gasida 
prevzali symbolické šeky marketingová riaditeľka 
nadácie „Dobrý anjel“ Ľudmila Kolesárová,  riadi-
teľ neziskovej organizácie Hoss Heroes Peter Ne-

veriš a rodičia dotknutých detí, ktoré potrebujú pomoc.  
Charitatívne podujatie „Hviezdy deťom“ má za úlohu vy-

zbierať finančné pro-
striedky na podporu dob-
ročinných projektov. 
V neposlednom rade slú-
ţi k zblíţeniu hviezdy 
slovenského hokejového, 
futbalového a umelec-
kého neba so svojimi 
najmenšími fanúšikmi.  

Tento rok podporili túto akciu svojou účasťou Marián Gá-
borík, Zdeno Chára, Pavol Demitra, Marián Hossa, Tomáš 
Kopecký, Martin Fabuš, Mário Breška, zoskupenie umel-
cov – Mufuza, Zdenka Predná a skupina Gladiátor. 

Trenčianske noviny 02.11.2010 
pomocná evidencia 735/3/2010 
 
Popradské podujatie Grand Prix Tatranského pohára dňa 

31. októbra 2010 bolo nomináciou na svetový šampionát mu-
ţov a zároveň zastrešovalo aj súťaţ fitness a bodyfitness v ka-
tegórii ţien. Na Grand Prix mali zastúpenie aj trenčianske pre-
tekárky, ktorého sa zúčastnila aj Adela Ondrejovičová z fit-
nesscentra P+D Jarábek v Trenčíne. Absolútna majsterka bo-
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dyfitness junioriek sa v konkurencii desiatich pretekárok 
umiestnila na výbornej piatej priečke, keď vekom ešte junior-
ke boli konkurentkami ţeny. Veľmi dobrého umiestnenia do-
siahla v súťaţi fitness open aj Natália Straková z toho istého 
fitneska, ktorá sa umiestnila na treťom mieste 

„O tri týţdne čakajú Adelu nominačné preteky na Majstrov-
stvá sveta v bodyfitness, takţe účasť na Tatranskom pohári 
bola pre ňu prospešná. Skonfrontovala sa so staršími súperka-
mi. Našim cieľom bolo odskúšať formu,“ povedal tréner Pa-
vol Jarábek. 

Trenčianske noviny 08.11.2010 
pomocná evidencia 746/1/2010  
 
Dňa 19. októbra 2010 sa hral štvrťfinálový zápas Sloven-

ského pohára medzi domácim AS Trenčín a Slovanom Brati-
slava. Domáci Trenčania začali nebojácne a uţ v prvých 
dvoch minútach musel Slovan zachraňovať. Po góle volala 
najmä akcia Hlohovského. Ofenzívny hráč AS našiel v poku-
tovom území Depetrisa, ten však len slabo vystrelil a hosťujú-
ci obrancovia loptu odkopli. V nasledujúcich minútach rozo-
hrali obe muţstvá šachovú partiu. Hostia pohrozili v 14. min, 
ale Holúbek pred nabiehajúcim Ivanom zasiahol. Slovan čakal 
na vhodný moment a jeden prišiel v polovici prvého polčasu. 
Ivana zo Slovana si zbehol po pravom krídle, centrom našiel 
na päťke Kordiča a ten nedôsledne bránený bez problémov 
skóroval na 0:1. V 26. min vystrašila Putnockého tečovaná 
strela Hlohovského. V 37. min prišiel gólový moment pre AS, 
keď Adi vybojoval loptu na polovici ihriska, potiahol pred sú-
perovu šestnástku, kríţnu strelu Horvátha ešte hostia zbloko-
vali, ale na doráţku Depetrisa uţ nestačili a bolo 1:1. O dve 
minúty nastrelil Hlohovský brvno. Úvod druhého polčasu sa 
odohrával najmä medzi šestnástkami. S pribúdajúcim časom 
sa však začali prebúdzať Trenčania a aj fanúšikovia. Aktívny 
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bol najmä Hlohovský. V 68. min vystrelil pekne Ivana, ale 
Volešák bol pripravený. V 74. min vyskočil po rohu najvyššie 
Saláta, ale mieril nad bránku. Táto šanca znamenala zvýšenú 
aktivitu Slovana. Pravú stranu rozhýbal Bagayoko a po jednej 
jeho akcii sa dostal k lopte Ivana, ale trafil tesne vedľa pravej 
ţrde. Päť minút pred koncom riadneho hracieho času napria-
hol z dobrých dvadsiatich metrov Mazán, no Putnocký jeho 
strelu vytlačil na roh. O postupujúcom napokon musel roz-
hodnúť jedenástkový rozstrel, v ktorej bola úspešná penalta v 
piatej sérii v podaní hosťujúceho Šeba. Slovan vyhral rozstrel 
zo značky pokutového kopu 3:2.  

vlastné poznámky 
 
Obnova známej kyslíko-

vej dráhy na Brezine, ktorá 
sa začala v polovici augusta 
2010, a dňa 23. októbra 
2010 odovzdaná verejnosti 
za účasti početnej skupiny 
športovcov a hostí – minis-
tra zahraničných vecí Slo-

venskej republiky Mikuláša Dzurindu a primátora Mesta 
Trenčín Ing. Branislava Cellera. Aktívni, ale aj rekreační 
športovci ju začali naplno vyuţívať. Takmer štyri kilometre 
dlhá trasa vytvorená spojením rôznych úsekov lesných ciest s 
prevýšením 100 metrov má charakter beţeckej dráhy s rôzny-
mi prekáţkami. Je určená najmä na beh a rôzne pohybové cvi-
čenia. Pozdĺţ dráhy je v pravidelných úsekoch desať stano-
vísk, na ktorých si môţu športovci precvičiť šplhanie, dvíha-
nie na bradlách, zhyby, skákanie z pňa na peň, skok do výšky, 
beh cez prekáţky a podobne. Na stanoviskách sú umiestnené 
aj informačné tabule s nákresom, ako sa má cvičiť, ale aj la-
vičky a odpadkové koše. „Trasu pôvodnej kyslíkovej dráhy 
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musela byť vyrovnaná, 
vyčistená a orezaná od 
nebezpečne vyčnieva-
júcich konárov stro-
mov. Jednotlivé cvi-
čebné prvky, ktoré po-
zostávajú z kovovej 
časti a guľatiny, boli 
pevne osadené do be-
tónu a povrch stano-
vísk bol pokrytý mäk-
kou drevoštiepkou, aby sa pri páde cvičenci nezranili,“ vysvet-
lil Ing. Miloš Maţár zo spoločnosti Marius Pedersen, ktorá 
kyslíkovú dráhu obnovovala. 

vlastné poznámky 
 

V rámci podujatí poriadaných Verejnou kniţnicou M. Re-
šetku „Poznávajme Trenčanov“ dňa 28. októbra 2010  stretli 

sa čitatelia kniţnice 
s majstrom športu Duša-
nom Čikelom pri príleţi-
tosti vydania knihe o tomto 
beckovskom rodákovi pod 
názvom „Športový prí-
klad Dušana Čikela“ od 
autora Miroslava Hazuchu. 

Stretnutie moderoval Mgr. Peter Martinák, ktorý v krát-
kosti priblíţil ţivot beckovského rodáka. Prvé kontakty so 
športom získal na futbalovom ihrisku vo svojom rodisku 
a neskôr v rozbehnutej kariére po presťahovaní do Trenčíne na 
futbalovom štadióne Danubiusu Trenčín. Jeho beţecký talent 
objavený na vojenskej základnej sluţbe v Českých Budejovi-
ciach si vynútil prestup do Armádneho telocvičného klubu 
(ATK) v Prahe. „I keď v tom čase bol lístkový systém na 
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všetko a všade on tento handicap necítil. V ATK Praha mali 
prakticky všetko – 
ubytovacie, tréningové 
aj finančné podmien-
ky“, priblíţil Dušan 
Čikel zákulisie jedné-
ho z najlepších ar-
mádnych klubov na 
svete. 

Neskúsený mladík 
rýchlo zapadol do ko-
lektívu elitných športovcov. Trénoval po boku legendárneho 
vytrvalca Emila Zátopka. Historický ţivotný úspech Dušana 
Čikela prišiel v júli 1953, keď v štafete na 4 x 800 metrov 
utvorila svetový rekord. Keby sa tento rekord vytvoril v sú-
časnej dobe, tak po materiálnej stránke by to bolo lepšie ako 

vtedy. Vtedy išlo skôr 
o prestíţ a poctu do-
stať sa do svetových 
tabuliek. Stal sa drţite-
ľom čestného titulu 
Majster športu. Ná-
dejný olympijský me-
dailista týţdeň pred 
odletom do Melbourne 

zostal doma, lebo pykal za problémy svojho trénera. Na 
sklonku svojej aktívnej kariéry sa vrátil k futbalu ako kondič-
ný tréner futbalistov Jednoty Trenčín. Jeho revolučné metódy 
zoţali úspech, najmä v oblasti vytrvalosti, rýchlosti, obratnosti 
a sily a tým prispel k úspechu trénerských velikánov akými 
boli Karol Borhy a Michal Vičan. Po úspešnom absolvovaní 
vysokoškolského štúdia bol poverený v Trenčíne zaloţením 
Armádneho športového klubu Dukla v Trenčíne. A tak stál pri 
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výstavbe ubytovacích kapacít a športovej haly, v ktorej našli 
svoj domov popri hokeji zápasenie, vzpieranie, cyklistika 
a kanoistika. 

Trenčan č. 11/2010 
 
Trenčan Ján Plachetka sa stal v roku 1978 prvým sloven-

ským šachovým medzinárodným veľmajstrom. Druhým rodá-
kom z Trenčína s týmto titulom sa môţe stať Miroslav Mas-
lík. Ten splnil veľmajstrovskú normu, ale získanie titulu musí 
obhájiť. Talentovaný šachista hrá za Šachový klub Trenčín. 
Jeho príprava spočíva najmä v teoretickej rovine, aby dokázal 
predpokladať vývoj šachovej partie na dva aţ tri ťahy do-
predu.  

Povedal, ţe najradšej hrá s bielymi figúrkami, ktoré sú pre 
výhodou, lebo tento šachista určuje tempo hry a čierny musí 
reagovať. Je to šport ako kaţdý iný, ktorý prináša radosť 
s úspechov a smútok z prehier. Kráľovská hra pripravuje člo-
veka na lepšiu sebakontrolu, ktorá sa dá vyuţiť aj beţnom ţi-
vote. Dôleţitou pre činnosť šachistu je aj fyzická príprava, 
pretoţe niekoľko hodinové sedenie za šachovnicou dá poriad-
ne zabrať.  

V závere konštatoval, ţe „dvojnásobná obhajoba veľmaj-
strovskej normy nie je časovo limitovaná, ale s týmto breme-
nom sa chcem čím skôr vysporiadať. 

Trenčan č. 10/2010 
pomocná evidencia 765/1/2010 
 
Na súťaţi kulturistov o Tatranský pohár dňa 31. októbra 

2010 v Paprade dosiahli trenčianski kulturisti pomerne dobre 
výsledky, keď v jednotlivých disciplínach získali : 
- Klasická kulturistika do 175 cm získal 4. miesto Igor Herc 

z Fitness Klubu Gabrhel Trenčín, 
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- Bodyfitnes open sa umiestnila na 5. mieste Adela Ondrejo-
vičová a na 10. mieste Silvia Kostelová, obe z FC BB Jará-
bek Trenčín, 

- Fitnes open sa umiestnila na 3. mieste Natália Straková 
z Fitness Klubu Gabrhel Trenčín. 

vlastné poznámky 
 

“Poznávajme 
Trenčanov“ La-
dislava Nejez-
chleba, autora 
reedície účelo-
vej publikácie 
o turistike „His-
tória trenčian-
skej turistiky“. 
Podujatie otvo-
rila riaditeľka 

Verejnej kniţnice M. Rešetku Mgr. Lýdia Brezová dňa      
14. novembra 2010, ktorá privítala poslanca Mestského 
a Krajského zastupiteľstva v Trenčíne Ing. Jána Krátkeho, 
poslankyňu dlhodobo uvoľnenú pre výkon funkcie Mestského 
zastupiteľstva v Trenčí-
ne Janku Fabová a au-
tora publikácie „Histó-
ria trenčianskej turisti-
ky“ Ladislava Nejez-
chleba. 

Prv neţ predstavila  
moderátorka Mária 
Špániková autora pu-
blikácie, krátky kultúrny program s contry muzikou pripravilo 
zoskupenie Jozef Klobušický – Róbert Oravec. Potom uţ 
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patrilo slovo Ladislavovi Nejezchlebovi, ktorý o svojej publi-
kácii hovoril zanietene trištvrte hodiny. Na záver jej predsta-
venia, účelovú publikáciu odprevadili k čitateľom poslanec 
Ing. Ján Krátky, riaditeľka Verejnej kniţnice M. Rešetku v 
Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová a veteránka trenčianskej turis-
tiky Marta Trebatická. 

vlastné poznámky 
 
Na majstrovstvách Európy plávaní v krátkom bazéne 

v dňoch 25. aţ 28. novembra 2010 sa na svetovej scéne veľmi 
dobre uviedol študent Športového gymnázia v Trenčíne Da-
niel Vácval, keď vo dvoch šprintérskych prsiarskych disciplí-
nach dosiahol veľmi dobré výsledky. 

V disciplíne na 50 metrov prsia obsadil dvadsiate miesto 
časom 28,11 sek., ktorým si vytvoril osobný a juniorský re-
kord. V disciplíne na 100 metrov prsia si časom 1:01,41 min. 
si zlepšil svoj osobný rekord a silnej konkurencii obsadil     
29. miesto. 

Trenčianske noviny 29.11.2010 
pomocná evidencia 831/2/2010 
 
Dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnila derniéra futbalové-

ho klubu AS Trenčín s Michalovcami na v domácom trenčian-
skom prostredí, ktoré sa skon-
čilo víťazstvom domácich 3:2. 
Odpoludnie na futbalovom šta-
dióne na Sihoti malo slávnost-
ný charakter, pretoţe všetci 
pripomínali 50. výročie zlúče-
nia trenčianskych futbalových 
klubov TJ Odevy, TTS a Meri-

na do jedného klubu pod spoločným názvom Jednota Trenčín. 
Počas prestávky v polčase pozval hovorca klubu Martin Ga-
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lajda na hraciu plochu hráčov a trénerov, ktorí sa zaslúţili 
o najväčšie úspechy trenčianskeho futbalu, ktorí dostali od ge-
nerálneho manaţéra AS Trenčín Mgr. Róberta Rybníčka 
pamätný šál. Počas druhého polčasu diváci rozprestreli na sta-
rej tribúne zástavu Jednoty Trenčíne obrovských rozmerov 
a počas stretnutie volali slogan „Jednota  - Trenčín“. 

Trenčiansky futbal pred piatimi rokmi oslávil storočnicu. 
AS Trenčín vznikol v roku 1992 ako Ozeta Dukla Trenčín za-
nikla. V sobotu sa však spomínal rok 1960. V lete t. r. bolo 
tomu 50 rokov, keď sa zlúčili TJ Odeva, TJ Merina a TJ TTS 
Trenčín a vytvorili je-
den klub Jednota Tren-
čín, ktorý sa postaral o 
zlatú éru v histórii fut-
balu v našom meste. Uţ 
po troch rokoch obsadil 
historické druhé miesto 
v československej lige 
a prišlo aj víťazstvo v 
Slovenskom pohári. Červeno-biele farby vtedy hájili mnohí 
reprezentanti. Práve spojenie futbalu v Trenčíne sa stalo mot-
tom dneška. Tak ako vytvorili tri silné kluby jeden špičkový, 
tak aj my chceme premostiť históriu a súčasnosť trenčianske-
ho futbalu. Hoci AS Trenčín nie je nástupcom slávnej Jednoty, 
hlásime sa k jej odkazu a chceme na svoje plecia prebrať zod-
povednosť za ďalšie smerovanie najpopulárnejšej hry na svete 
v našom meste.“ dodal Martin Galajda.  

Trenčianske noviny 29.11.2010 
pomocná evidencia 818/1/2010, 833/1/2010 
 
Starší dorastenci AS Trenčín sa zúčastnili prestíţneho ha-

lového turnaja pod názvom Memoriál Dr. Václava Jíru 
v Prahe, na ktorom obhajoval prvenstvo z minulého ročníka. 
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Zverenci trénera Radúza Dorňáka však obsadili konečné tre-
tie miesto. Z boja o celkové prvenstvo vyradili aj Spartu Pra-
ha. V súboji o bronz zdolali domáci Bohemians 1905. 

„Po  minuloročnom  finálovom  triumfe  nad Spartou Pra-
ha, ktorý bol vyšperkovaný vyhlásením Sama Štefánika za 

najlepšieho 
hráča turnaja, 
sme cestovali 
s mladým tí-
mom. Nastu-
povali sme v 
plnej skrom-
nosti a tomu 
nasvedčoval 

aj výkon v otváracom zápase proti Bohemians (2:4). V dru-
hom vystúpení sme hrali proti lídrovi českej dorasteneckej sú-
ťaţe Hradcu Králové. Ak sme si chceli udrţať nádej na pos-
tup, museli sme bodovať. V taktickom zápase sme napokon 
remizovali 1:1. V poslednom vystúpení v základnej B) skupi-
ne sme narazili na Spartu Praha. Len víťaz mohol postúpiť do 
finálovej fázy. Hráči divákov nesklamali a výsledkom bol asi 
najkvalitnejší zápas tohtoročnej edície turnaja. Súpera sme ne-
pustili do vedenia a po priebeţnom vedení 4:1 a 5:2 sme na-
koniec zvíťazili 5:3,“ hodnotil zápas tréner Radúz Dorňák. 

„V ďalší hrací deň sa hralo v semifinále proti Tepliciam, 
v ktorom trenčianski hráči nastúpili menej koncentrovaní. 
Veľmi rýchlo prehrávali 1:4. Korektúrami v zloţení formácií a 
častejším striedaním však vygradovali pekelné tempo zápasu 
do vyrovnania. Okrem vyrovnania na 4:4 si hráči vypracovali 
niekoľko ďalších vyloţených šancí. Záver však ovplyvnili 
spornými výrokmi rozhodcovia, ktorí darovali súperovi dva 
góly a víťazstvo a sklamaných trenčianskych hráčov poslali do 
malého finále. V zápase o tretie miesto Trenčania narazili na 
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domáci Bohemians. Ponaučení prehrou v skupine vstúpili 
Trenčania do zápasu vo veľkom štýle a v priebehu dvanástich 
minút odskočili na 4:1. Súperovi dali nádej, ktorý zníţil na 
3:4. Zvýšenou koncentráciu a efektívnosťou v koncovke však 
zápas kontrolovali aţ do záverečnej sekundy, povedal k víťaz-
stvu (7:4) tréner Radúz Dorňák. Všetci hráči podali nadprie-
merné výkony, aj keď sa nevyhli drobným výchylkám formy. 
Podstatným sa ukázal výborný výkon brankára Súdneho, kto-
rému chýbal jeden hlas, aby bol vyhlásený za najlepšieho 
brankára turnaja. Dôleţité boli taktieţ  stabilné výkony prvej 
formácie – Gajdošík, Szabó, Trebatický a Horčičák. Pre naj-
mladších hráčov je výhodou, ţe môţu na tomto turnaji štarto-
vať aj v budúcnosti, povedal na záver tréner staršieho dorastu 
AS. Druţstvo dostalo pozvánku pre nasledujúci jubilejný 20. 
ročník turnaja v roku 2011. 

Trenčianske noviny 13.12.2010 
pomocná evidencia 863/1/2010 
 
Blíţia sa nám Vianoce a hokejový fanúšik sa môţe tešiť na 

jeden darček navyše. Svetlo 
sveta totiţ uzrela hokejová ro-
čenka Hokejový rok 
2009/2010 od hokejových re-
daktorov denníka Šport To-
máša Štulajtera a Daniela 
Kurtu. Stalo sa tak pred maj-
strovským hokejovým zápa-
som domácej Dukly Trenčín 
s lídrom súťaţe VSŢ Košice 
10. decembra 2010, kedy novú 

ročenku v prítomnosti oboch redaktorov a moderátora Tele-
vízie Markíza Michala Bujnu poklepali hokejkami hráč Duk-
la Trenčín Ján Pardavý a hráč VSŢ Košice Peter Bartoš. V 
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minulosti bola v Československu tradícia hokejových a futba-
lových ročeniek, no v posledných rokoch sa podobné kniţky z 
nášho trhu vytratili. Hovorí o tom aj autor Tomáš Štulajter : 
„Na Slovensku nevyšla podobná publikácia viac ako desať ro-
kov. Pokúšal som sa dať niečo podobné dokopy uţ pred ro-
kom, ale nevyšlo to. Na jar tohto roku sme sa s Rasťom Ušia-
kom rozprávali o tom, ţe by bolo dobré tradíciu obnoviť. Tou-
to myšlienkou bol nadšený a od začiatku ju podporoval. Spo-
ločne s Danom Kurtom sme zariadili textovú časť, vybrali fo-
tografie a Rasťo mal na starosti technickú stránku celej veci. 
Samotná príprava kniţky sa rodila od prvého ťuknutia aţ po 
vytlačenie 5 mesiacov. Chceli sme túto publikáciu urobiť so 
srdcom a pre ľudí. Kaţdý exemplár kniţky bude unikátny, 
keďţe bude podpísaný jedným hokejistom, alebo trénerom. 
Poďakoval agentúre Sita, ako aj portálom hokej.sk a hokejpor-
tal.sk.“ Táto ročenka za sezónu 2009/10 je o to vzácnejšia, ţe 
dokumentuje získanie tretieho titulu juniorským druţstvom 
Dukly a Marián Hossa s Tomášom Kopeckým priniesli do 
Trenčína Stanley Cup. 

www.hkdukla.sk 10.12.2010 
 
Slovenská výprava si na juniorských majstrovstvách sveta 

v kulturistike, klasickej kulturistike, fitnes a body fitnes v tu-
reckej Antalyi vybojovala tri bronzové medaily. Postarali sa o 
ne reprezentantky vo fitnes v kategórii junioriek Dominika 
Multáňová (do 163 cm), v body fitnes junioriek Marianna 
Holbová (do 163 cm) a Trenčianka Adela Ondrejovičová 
(nad 163 cm). Štvrtá slovenská finalistka majstrovstiev 2010 
Kateřina Seidlová skončila vo fitnes junioriek nad 163 cm tes-
ne za stupňom víťazov na 4. mieste.  Pred finálovými bránami 
ostali fitneska Barbora Mičianová (do 163 cm), v kulturistike 
juniorov do 75 kg Peter Kurič a v open kategórii v klasickej 
kulturistike Roman Jandura. 
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www.sme.sk 12. 12. 2010  
pomocná evidencia 857/1/2010  

 
Vo utorok 14. decembra 2010 sa stretla v Trenčíne na dvoj-

dňovom sústredení slovenská hokejová reprezentácia, aby do-
ladila svoju formu pred odchodom na medzinárodný hokejový 
turnaj „Arosa Challange“ vo švajčiarskom meste Herisau pod 
vedením trénera Glena Hanlona. V priateľských zápasoch zo-
hrali stretnutia s reprezentáciou Bieloruska a Dánska. Tréner 
na turnaj nominoval dvoch brankárov, sedem obrancov 
a trinásť útočníkov, čo znamená, ţe na turnaj pocestuje pät-
násť nových hráčov v porovnaní s účasťou na Nemeckom po-
hári. 

Trenčianske noviny 13.12.2010 
pomocná evidencia 864/2/2010 
 
Medzi sviatkami a novým rokom, v dňoch 26. a 27. de-

cembra 2010 sa uskutočnil na trenčianskom zimnom štadióne 
5. ročník hokejového 
turnaja ţiakov piatich 
ročníkov – Memo-
riál Jozefa Hantáka 
za účasti štyroch 
druţstiev. Turnaj sa 
hral kaţdý s kaţdým 
a mal výbornú úro-
veň. V konečnom poradí si víťaznú trofej odniesla domáca 
Dukla Trenčín pred Kometou Brno, Bučinou Zvolen, HK 
Zlín a HK Vsetín. Za najlepšieho útočníka turnaja bol vyhlá-
sený A. Kukuča a najlepšieho brankára B. Dušáka, obaja 
z Dukla Trenčín. 

Trenčianske noviny 11.01.2011 
pomocná evidencia 8/1/2011 
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Počas vianočných sviatkov sa uskutočnil 3. ročník teniso-
vého turnaja „Memoriál umučených protifašistických bo-
jovníkov“ za účasti osemnástich hráčov kategórie „C“ – star-
ších ţiakov. O prvé miesto zviedli boj na kurte Jakub Behuň 
z Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto s Adriánom Ková-
čom z Tenisového klubu Zlaté Moravce. Po vyrovnanej hre si 
odniesol víťazstvo Jakub Behúň. 

Trenčianske noviny 11.01.2011 
pomocná evidencia 8/2/2011 
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Zdravotníctvo a sociálne zabezpečenie 
 

Na prvé bábätko roka si v trenčianskej nemocnici museli 
počkať. Vanesska Veberová sa narodila dve hodiny po 
polnoci. Mamičkou malej Vanessky sa stala devätnásťročná 
absolventka trojročného štúdia trenčianskej Strednej školy 
hotelových sluţieb a obchodu odbor kuchár - čašník Dáša 
Bulková z Trenčína. Prvá 
občianka Trenčína narodená 
v roku 2010 váţila 3550 
gramov a do pol metra 
malej Vanesske chýbal cen-
timeter. „Samotný pôrod 
som mala dobrý, aţ na pô-
rodné bolesti,“ spomínala 
mladá mamička a dodala, ţe 
je rada, ţe to uţ má za 
sebou a má krásne dievčatko. V pamäti jej utkvel najmä 
moment, keď jej lekárka povedala „máte zdravú dcérku.“ 

www.sme.sk 13.01.2010  
 

     Vybudovanie dvoch nových sociálnych zariadení určených 
pre seniorov chce Mesto Trenčín financovať prostredníctvom 
eurofondov. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne dňa 25. 
februára 2010 odsúhlasilo predloţenie ţiadosti o nenávratný 
finančný príspevok, ako aj 5 % spolufinancovanie realizácie 
projektov výstavby nových zariadení pre seniorov na Sihoti a  
opatrovateľskej sluţby pre seniorov v Záblatí. 

Predkladané projekty  patria k zámerom samosprávy, ktorá 
ich ešte v roku 2006 zaradila do Zásobníka prioritných pro-
jektov mesta Trenčín s výhľadom na obdobie 2007 – 2013.  
Náklady na ich realizáciu celkovo prevyšujú 5,3 milióna eúr 
(Zariadenie pre seniorov v Trenčíne 1.992.452 eur. Zariadenie 
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opatrovateľskej sluţby v Záblatí 3.319.342,46  eúr). V prípade 
schválenia ţiadosti o nenávratný finančný príspevok by 
samospráva financovala 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov z kaţdého z projektu, čo je spolu pribliţne 265-tisíc 
eúr.  

Podľa primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera je 
potrebné sa postupne pripravovať na demografický vývoj 
obyvateľov, ktorý predpokladá v budúcnosti vyšší pomer 
občanov v seniorskom veku. Poslankyňa dlhodobo uvoľnená 
pre výkon funkcie Janka Fabová doplnila, ţe v súvislosti so 
zákonom o sociálnej starostlivosti mestu Trenčín pribudli nové 
povinnosti a realizáciou vyššie uvedených projektov ich môţu 
mesto naplniť.  

Nové zariadenia ponúknu kapacitu 150 miest. Zariadenie 
pre seniorov v areáli terajšieho Centra seniorov v sídlisku 
Sihoť má byť štvorpodlaţný objekt, v ktorom bude 28 jedno-
lôţkových a 16 dvojlôţkových apartmánov. Teda v danom 
prípade pôjde rozšírenie o lôţkovú časť. Zariadenie opatrova-
teľskej sluţby v Záblatí bude zameraný na poskytovanie celo-

ročnej pobytovej so-
ciálnej sluţby. Ide o 
pomoc pri odkázanosti 
na pomoc inej osoby, 
sociálne poradenstvo, 
sociálna rehabilitácia, 
ošetrovateľská starostli-
vosť, ubytovanie, stra-
vovanie, upratovanie, 
pranie, ţehlenie a pod. 

V zariadení bude pre klientov zabezpečovaná pracovná te-
rapia a záujmová činnosť.   

V súčasnosti sú v Trenčíne len dve zariadenia určené na 
pobyt dôchodcov, ktoré sú v správe mestskej rozpočtovej 
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organizácie Sociálne sluţby Mesta Trenčín. Prvým je 
Zariadenie opatrovateľskej sluţby na Piaristickej ulici s kapa-
citou 139 osôb a tvorí ho oddelenie s týţdenným, s 
celoročným pobytom a oddelenie s nepretrţitou prevádzkou. 
Druhým je Domov penzión pre dôchodcov na Lavičkovej ulici 
na Juhu s kapacitou 66 miest. V novom Zariadení pre seniorov 
na Sihoti by malo vzniknúť 60 voľných  miest, Zariadenie 
opatrovateľskej sluţby v Zámostí bude môcť vyuţívať ďalších 
90 ľudí.  

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 130/1/2010 

 
Novým prevádzkovateľom štyroch ambulancií záchrannej 

zdravotnej sluţby v Trenčíne sa stala Fakultná nemocnica 
Trenčín a Spoločnosť Life Star Emergency z Limbachu. 
Rozhodlo o tom Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej repu-
bliky v tendri, rozdelenom na tri kolá. „Prvá ambulancia je s 
účinnosťou od 4. mája 2010 a druhá od 7. júla 2010. 
Materiálno - technické a personálne vybavenie je zabezpečené 
v súlade s platnými predpismi, čo bolo jednou z podmienok 
výberového konania,“ komentovala stručne námestníčka pre 
zdravotnú starostlivosť Fakultnej nemocnice v Trenčíne 
MUDr. Terézia Drobná. Nemocničné sanitky budú v stano-
vištiach Trenčín 1. a Trenčín 2, Trenčín 3. a novovzniknutý 
Trenčín 4. preberie Spoločnosť Life Star Emergency.  

Pôvodní poskytovatelia Rýchla zdravotnícka pomoc 
Trenčín a Zdravotná doprava Trenčín musia prepustiť viac ako 
stovku zamestnancov a pokúsiť sa minimalizovať škody. 
Záchrannú sluţbu začali budovať len pred štyrmi rokmi. Na jej 
rozbehnutie si vzali majitelia úvery a sanitky väčšinou kúpili 
na lízing. Rýchla zdravotnícka pomoc Trenčín sa pridala aj k 
ţalobe proti ministerstvu zdravotníctva, v ktorej osem 
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neúspešných uchádzačov spochybnilo podmienky i výsledky 
výberového konania. 

Predseda predstavenstva trenčianskej záchranky Rýchla 
zdravotnícka pomoc Trenčín Michal Bahelka povaţuje ko-
nanie ministerstva zdravotníctva za nezákonné, poznačené 
prvkami klientelizmu a manipulácie. „Ministerstvo zdravot-
níctva celý trh záchraniek nanovo prerozdelilo namiesto toho, 

aby bralo do úvahy 
ţiadosti o predĺţenie li-
cencií tých, ktorí uţ mali 
niečo vybudované.“ Jeho 
spoločnosť ţiadala o pri-
delenie 159 posádok zá-
chrannej sluţby, povo-
lenie však nedostala na 
ţiadnu. „Toto výberové 
konanie rozhodlo o tom, 

kto bude s tým istým personálom a v mnohých prípadoch aj v 
tých istých priestoroch prevádzkovať to, čo niekto iný 
vybudoval,“ povedal Michal Bahelka, podľa ktorého sa celý 
tender podobá na klasické zoštátnenie.  

Podobne reagoval aj Kamil Kučerka zo Zdravotnej 
dopravy Trenčín. „Toto rozhodnutie je likvidačné. Počítali 
sme s predĺţením licencií a s tým, ţe ministerstvo vyhlási 
výberové konanie len na nové ambulancie.“  

Pri výberovom konaní na všetky záchranky sa bráni Minis-
terstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ţe tak vykonalo v 
súlade so zákonom. „Od roku 2004 je platná legislatíva, ktorá 
mu ukladá kaţdé štyri roky nanovo prerozdeliť jednotlivé 
záchranky,“ povedala hovorkyňa ministerstva Zuzana Čižmá-
riková. Tá odmietla, ţe pridelenie záchraniek nemocniciam 
(okrem Trenčína aj v Trnave, Čadci, Brezne či Poprade) bolo 
zámerné. Ministerstvo zdravotníctva v tomto prípade nezasa-
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hovalo. Nemocnice len nanovo prebrali svoju činnosť, ktorú 
predtým vykonávali viac ako 27 rokov, povedala Čiţmá-
riková, ktorá tak reagovala aj na podanú ţalobu. V nej 
neúspešné záchranky ţiadajú zrušenie ministerského rozhod-
nutia a vrátenie veci na ďalšie konanie.  

Bez licencie sa sanitky s prístrojovým vybavením, zásoby 
liekov i kvalifikovaní záchranári stávajú nadbytočnými. 
Spoločnostiam, ktoré štyri roky zachraňovali ţivoty, zostanú z 
jej činnosti len dlhy. „Od 4. mája 2010 uţ záchrannú sluţbu 
prevádzkovať nebudeme. Zostane nám nepotrebný majetok a 
úvery, ktoré budeme musieť naďalej splácať,“ povedal Michal 
Bahelka. Okrem sanitiek, ktoré sú teraz na predaj, investovali 
peniaze aj do stanovíšť, z ktorých ambulancie vyráţali. Tie 
musia spĺňať zákonné podmienky, mať samostatné miestnosti 
pre lekára, zdravotnú sestru, vodiča i miestnosť na lieky so 
zabudovaným trezorom. Priestory, ktoré sa prenajímali a často 
v pôvodnom stave podmienkam nevyhovovali. Len v 
Trenčianskom Jastrabí sme do opravy vloţili asi milión korún. 
O povolenie sme prišli 24. novembra 2009 a od obce teraz 
ţiadame kompenzáciu,“ povedal Michal Bahelka. Zo svojej 
spoločnosti bude musieť prepustiť asi 120 zamestnancov, 
ďalších štyridsať záchranárov príde o prácu v Zdravotnej do-
prave. „Snaţíme sa, aby našich zamestnancov zobrala fakultná 
nemocnica. Uţ máme prísľub, ţe ich zamestnajú,“ povedal 
Kamil Kučerka. Michal Bahelka tvrdí, ţe jeho záchranári tieţ 
nezostanú bez práce, keď minister zdravotníctva MUDr. Ri-
chard Raši tvrdí, ţe všetci záchranári sa zamestnajú. Koho 
potom víťazné subjekty dokladovali v tendri, je otázne. Podľa 
neho je celá situácia veľmi kuriózna. „Napríklad v Nitrian-
skom Pravne nastúpi 3. mája 2010 večer do sluţby náš zá-
chranár a o polnoci skončí a pôjde domov, alebo doslúţi do 
rána uţ ako zamestnanec iného poskytovateľa,“ vysvetlil 
Michal Bahelka. Záchranná sluţba musí fungovať nepretrţite, 
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noví prevádzkovatelia teda musia byť uţ o niekoľko mesiacov 
pripravení vyraziť na zásahy. 

www.sme.sk 1. 3. 2010  
pomocná evidencia 112/12/2010 

 
Výročná členská schôdza organizácie chronicky postih-

nutých chronickými chorobami v Trenčíne sa uskutočnila dňa 
4. marca 2010 opäť 
v staronových priesto-
roch Kultúrneho centra 
na Dlhých Honoch 
v Trenčíne. Po privítaní 
prítomných hostí a čle-
nov Dušanom Galkom a 
schválení programu vý-
ročnú hodnotiacu správu 

predniesla predsedníčka organizácie Božena Kováčiková. 
V správe uviedla, ţe : 
- od poslednej výročnej schôdze 13. marca 2009 sa zvýšila 

členská základňu zo 197 členov na 220 členov; 
- v priebehu roka bolo pozastavené, alebo zrušené členstvo 

členom, ktorí sa nepodieľali na činnosti organizácie, alebo 
si nezaplatili členské príspevky v priebehu dvoch rokov; 

- výbor organizácie sa pravidelne stretával v prvý pondelok 
v mesiaci; 

- v súlade s plánom práce boli organizo-
vané podujatie na upevňovanie zdravia a 
spoznávanie sa jednotlivých členov pros-
tredníctvom rekondičných stretnutí. 
Z nich je treba spomenúť : 
1. rekondičné jednodňové stretnutia do 

najbliţšieho okolia – Trenčianske Te-
plice, Kozí vrch na Brezine, Selec; 
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2. týţdenný rekondičný pobyt v mesiaci september 2009 
v Starej Ľubovni; 

3. trojdňové zájazdy v mesiaci máj 2009 do Poľska, spojený 
s návštevou pamätných miest pripomínajúcich ţivot 
pápeţa Jána Pavla 2., v mesiaci júl 2009 do Egru spojený 
s rehabilitačným kúpaním, v mesiaci august 2009 na 
Hornú Oravu spojený s termálnym kúpaním a návštevou 
historických pamiatok; 

4. jednodňové zájazdy v mesiaci október 2009 do Stupavy 
na Deň kapusty; 

5. v mesiaci november 2009 sa uskutočnilo posedenie s 25 
jubilantmi ; 

Na záver svojej správy poďakovala Trenčianskemu samo-
správnemu kraju za grant na činnosť vo výške 1.000 eúr, ako 
aj Mestu Trenčín, ţe umoţnilo stretávanie v Kultúrnom centre 
Dlhé Hony v Trenčíne.  

A ešte sa treba zmieniť pár slovami o pláne činnosti na rok 
2010. Činnosť je opäť zameraná na vychádzky do najbliţšieho 

okolia Trenčína, jedno-
denné a viacdenné výle-
ty. Z nich osobitne je 
nutné zvýrazniť trojdňo-
vé pobyty do Uherského 
Hradišťa a Trenčian-
skych Teplíc organizova-
ných v spolupráci 
s Mestským úradom 

v Trenčíne. O nič menej sú zaujímavé zájazdy do Ríma v me-
siaci jún, návšteva Kopaničiarskych slávností na Myjave, 
aquaparku v Štúrove, návšteva juţnej Moravy a týţdňové 
rekondície v Hornom Smokovci, hotel Skalnička - Sorea 
a v Hronci, hotel Poniklec - Sorea. Do plánu činnosti boli 
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zaradené aj prednášky s problematikou prvej pomoci a spo-
lupráca s Ligou proti rakovine. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 128/1/2010, 129/1/2010 
 
Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Sloven-

ska sídli od začiatku tohto roka 2010 v nových priestoroch na 
Jilemnického ulici 2, v budove bývalého Slovakotexu. Dňa         
9. apríla 2010 sa tu uskutočnil deň otvorených dverí, ktorý si 
nenechali ujsť desiatky záujemcov. V pestrej ponuke dňa 
otvorených dverí nechýbali odborné prednášky o odstraňovaní 
bariér, výstava kompenzačných a optických pomôcok či 
praktické ukáţky výcviku vodiacich psov. Návštevníci mali 
navyše moţnosť vyskúšať, aké náročné je zvládnuť beţné 
činnosti, keď chýba zrak. S klapkami na očiach a bielou 
paličkou v ruke viacerí neisto kráčali po chodbe, hoci pohyb 
a orientáciu v priestore im uľahčovali vodiace línie na 
podlahe.  

Práve výrazné vodiace línie  spoľahlivo všetkých zavedú z 
prízemia na prvé poschodie budovy, kde od januára krajské 
stredisko únie pôsobí. Jeho vedúca Mgr. Silvia Ondrejičková 
netají spokojnosť s novým zázemím: „Našim klientom z ce-
lého Trenčianskeho kraja môţeme ponúknuť kvalitnejšie 
sluţby hneď v piatich miestnostiach. Jednou z nich je aj 
kuchynka, kde záujemcovia nadobudnú praktické zručnosti,“ 
vysvetlila.  Zárubne dverí a steny všetkých miestností sú vy-
maľované na ţlto-modro, pretoţe práve takýto farebný 
kontrast vnímajú zrakovo postihnutí najlepšie. 

Na prezentácii potrieb zrakovo postihnutých pri zabezpe-
čení ich mobility v priestore, konkrétne vyuţívanie navigácie 
na  priechodoch pre chodcov, sa zúčastnil aj predseda Komisie 
dopravy, ţivotného prostredia a investícií Mestského zastu-
piteľstva v Trenčíne RNDr. Jozef Mertan. Podľa jeho slov 
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mesto musí aj v budúcnosti viac dbať na to, aby všetky nové 
projekty spĺňali aj kritériá potrebné pre zrakovo postihnutých. 
,,V rámci Komisie dopravy, ţivotného prostredia a investícií 
by som rád pripravil  v spolupráci s novým centrom podobnú 
prezentáciu pre všetkých členov, aby sa aj oni oboznámili 
s potrebami hendikepovaných občanov týmto veľmi názorným 
spôsobom,“ zhodnotil akciu Jozef  Mertan.  

Dva dni v týţdni pomáhajú pracovníci krajského strediska 
záujemcom v centrále, po zvyšok týţdňa poskytujú odbornú 
pomoc v teréne. „Priestorovú orientáciu pouţitím bielej palič-
ky učíme klientov priamo v lokalite ich bydliska, kde sa budú 
pohybovať denne. Vyučovať ich na miestach, kam zájdu 
zriedka alebo vôbec, by nemalo význam,“ objasnila Silvia 
Ondrejičková.  

Piatkové podujatie si nenechal ujsť ani trenčiansky primátor 
Ing. Branislav Celler. „V uplynulých rokoch sa podarilo v 
meste odstrániť niektoré bariéry, nie však všetky, a preto treba 
v trende odstraňovania prekáţok pokračovať,“ zdôraznil pri-
mátor a pripomenul, ţe štandardy pre zrakovo postihnutých 
spĺňa napríklad aj mestská webstránka.   

vlastné poznámky 
 
Novú jednotku intenzívnej starostlivosti otvorili na 

internom oddelení Fakultnej nemocnice v Trenčíne 29. apríla 
2010. Ako povedal primár interného oddelenia MUDr. Oto 
Herman, nová jednotka intenzívnej starostlivosti zabezpečí 
lepšiu starostlivosť a vytvorí príjemné prostredie pre pacientov 
a personál interného oddelenia. Prvá jednotka intenzívnej 
starostlivosti bola odovzdaná do uţívania v trenčianskej 
nemocnici pred 33 rokmi. Technológia liečby infarktu sa však 
odvtedy veľmi zmenila. Vykonať zmeny na oddelení jednotky 
intenzívnej starostlivosti viedli predovšetkým neustále rastúce 
počty hospitalizovaných. „Ak im chceme zabezpečiť najlepšiu 
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starostlivosť, musíme im vytvoriť vhodné prostredie. Naším 
cieľom je spokojný a zdravší pacient,“ povedal primár MUDr. 
Oto Herman. Nová jednotka intenzívnej starostlivosti má 
osem lôţok z toho (tri metabolické a päť kardiologických), 
najmodernejší monitorovací systém, zákrokovú sálu či nové 
komfortné postele. Nové priestory poskytujú pacientom 
dostatočný komfort, príjemné prostredie, hygienické a diag-
nostické zázemie. 

Treba dodať, ţe 
novú jednotku inten-
zívnej starostlivosti 
financovalo Minis-
terstvo zdravotníc-
tva Slovenskej re-
publiky. Na otvorení  
novej jednotky in-
tenzívnej starostli-
vosti sa zúčastnil na 
aj minister zdravot-
níctva MUDr. Richard Raši, ktorý dodal, ţe do vybudovania 
nových priestorov bolo investovaných 660-tisíc eúr. Nové 
oddelenie je vizuálne príjemné, má väčšiu kapacitu, ale najmä 
je veľmi moderne zariadené, čo umoţní záchranu ďalších 
ţivotov. Rekonštrukcia nového oddelenia vyplynula aj z 
nových normatívov, ktoré prijalo ministerstvo zdravotníctva. 
Minister dodal, ţe nové oddelenie bude impulzom pre ďalší 
rozvoj trenčianskej nemocnice. 

www.sme.sk 03.05.2010  
 

 

      Dňa 6. mája 2010 sa na Úrade Trenčianskeho samo-
správneho kraja uskutočnilo pracovné rokovanie riaditeľov 
všetkých nemocníc, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť v 
Trenčianskom kraji. Pracovného rokovania sa zúčastnili 
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predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH, podpredseda Trenčianskeho samo-správneho 
kraja Ing. Milan Paná-
ček, riaditeľ Úradu 
Trenčianskeho samo-
správneho kraja Ing. 
Vladislav Petráš 
a predstavitelia všetkých 
nemocníc, ktoré posky-
tujú zdravotnú starostli-
vosť na území Tren-
čianskeho samosprávne-
ho kraja.  

Predmetom pracovného rokovania bola problematika zdra-
votnej dokumentácie a aktuálna situácia v poskytovaní 
ústavnej zdravotnej starostlivosti v Trenčianskom kraji. Pra-

covné rokovanie otvorila a 
viedla vedúca odboru zdra-
votníctva a humánnej far-
mácie Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Mgr. 
Elena Štefíková, MPH. 
Pracovné rokovanie v prvej 
časti bolo zorganizované v 
spolupráci s Úradom pre 
dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou, pobočkou Trenčín, preto sa na rokovaní sa 
osobne zúčastnili riaditeľ pobočky JUDr. Zdenko Doktor a 
MUDr. Alena Markovičová.  

Bolo zdôraznené, ţe zdravotná dokumentácia je nevyh-
nutnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá 
musí byť vedená v súlade so zákonom a príslušnými právnymi 
predpismi. Význam zdravotnej dokumentácie vystupuje čoraz 
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viac do popredia najmä v súvislosti s rôznymi podnetmi a 
sťaţnosťami a preto netreba ju podceňovať.  

JUDr. Zdenko Doktor 
podal odborné vysvetle-
nie k odbornému usmer-
nenie Ministerstva zdra-
votníctva Slovenskej re-
publiky č. 07594/2009-
OZS o vedení zdravotnej 
dokumentácie, upozornil 
na právne aspekty vede-
nia zdravotnej dokumen-
tácie a najčastejšie problémy a nedostatky, ktoré sa vyskytujú 
v súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie. V odbornej 
diskusii sa riaditelia nemocníc zaujímali o konkrétne otázky v 
súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie a manipulácie 
so zdravotnou dokumentáciou. Poukázali na potrebu legis-
latívnej úpravy aj v povinnostiach pacienta, nielen jeho práv a 
prijatie opatrení proti zneuţívaniu zdravotnej starostlivosti, 
najmä záchrannej zdravotnej sluţby osobami pod vplyvom 
alkoholu.  

V druhej časti programu riaditelia a zástupcovia nemocníc 
informovali o aktuálnej situácii v poskytovanú ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, o personálnej situácii v nemocniciach 
a problémoch zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťov-
ňami. „Keďţe samosprávny kraj vydáva povolenia na pre-
vádzkovanie nemocníc, musí mať prehľad ako zariadenia 
fungujú, aký personál v nich chýba,“ konštatoval na margo 
porady predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH. Za osobitný prínos tejto odborno-
koordinačnej porady označil hľadanie spoločných postupov, 
ako čo najlepšie koordinovať činnosť od lekárskej sluţby 
prvej pomoci aţ po odbornú starostlivosť, aby klienti, čo 
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najviac starostlivosti, ktorú potrebujú, získali v kraji a ne-
museli cestovať za zdravotníckymi sluţbami mimo kraja. 
Prítomní ocenili, ţe takéto pracovné stretnutia sú uţitočné, 
treba ich organizovať pravidelne a vytvoriť tak priestor na 
vzájomnú informovanosť, hľadanie východísk zo súčasnej 
situácie.  

www.tsk.sk 07. mája 2010 
pomocná evidencia /1/2010  

 
 

       Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamičkám, 
krstným, starým či prastarým mamám, ktoré v tento deň 
oslavujú svoj sviatok. Deň matiek si pripomenuli dňa                  
10. mája 2010 aj v trenčianskom Zdruţení kresťanských 
seniorov Slovenska. 

Dôchodcovia z mestskej organizácie Zdruţenia kres-
ťanských seniorov sa stretávajú pravidelne kaţdý týţdeň v 
pondelok. V priebehu kalendárneho roka si pripomínajú 
fašiangy, vianočné sviatky, jubileá svojich členov a aj sviatok 
všetkých mamičiek. A tak bol tohtoročný Deň matiek pre 
kresťanských seniorov ďalším milým dôvodom na spoločné 
posedenie. Pri tejto príleţitosti 
zavítali medzi ţeny kaplán To-
máš Zelenák, primátor Mesta 
Trenčín Ing. Branislav Celler 
a Ing. Jozef Mikloš z Krajskej 
organizácie Jednoty dôchodcov 
v Trenčíne. 

„Ţena - matka, je v rodine ako 
slnko. Dáva ţivot, prináša radosť, 
úsmev, svetlo, teplo,“ vyzdvihol 
poslanie matiek vo svojom prí-
hovore kaplán Tomáš Zelenák. 
Na jeho slová nadviazal primátor Ing. Branislav Celler, ktorý 
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ţenám zaţelal veľa zdravia a zároveň im poďakoval za všetko 
dobré, čo spravili a ešte stále robia pre svojich najbliţších, ale 
aj pre mesto Trenčín. V závere svojho príhovoru primátor 
venoval kaţdej ţene červenú ruţu na znak úcty a vďaky. 
Predpoludňajšie slávnostné posedenie pokračovalo pásmom 
slova a hudby a vyvrcholilo sladkým občerstvením 

www.trencin.sk  11.05.2010 
pomocná evidencia 312/1/2010 
 

Dňa 21. mája 2010 sa v Trenčíne stretli celiatici z celého 
Slovenska na piatom celo republikovom zraze. Na účastníkov 
akcie čakal počas sobotňajšieho dopoludnia v priestoroch 
Obvodného úradu v Trenčíne bohatý program. O nových poz-
natkoch z rôznych oblastí súvisiacich s celiakiou prídu poroz-
právať viacerí odborníci. Stretnutie bolo zamerané na ozna-
čovanie bezlepkových surovín a potravín, diagnostiku, skrí-
ning, imunológiu, výţivu či na sociálne aspekty celiakie. 
Okrem toho podujatie spestrilo niekoľko sprievodných akcií 
ako napríklad prezentácia bezlepkových potravín a výţivo-
vých doplnkov, skríning rodinných príslušníkov celiatikov, 
členov Slovenskej spoločnosti celiatikov  a panelová diskusia 

Sobotňajšia akcia bola určená celiatikom a ich rodinným 
príslušníkom, občianskym zdruţeniam, klubom a centrám 
celiatikov, zdravotníckym pracovníkom (gastroenterológo-
vom, pediatrom a všeobecným lekárom), výrobcom a predaj-
com bezlepkových potravín a surovín, pracovníkom lekární, 
štátnej správy a poisťovní. Organizátorom podujatia, nad 
ktorým prevzal záštitu trenčiansky primátor Branislav Celler, 
sú Slovenská spoločnosť celiatikov Piešťany spolu s tren-
čianskou pobočkou 

www.trencin.sk 21.05.2010 
pomocná evidencia 346/1/2010 
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Dňa 26. mája 2010 v priestoroch Polikliniky Trenčín – Juh 
pribudlo k doterajšiemu neštátnemu zdravotnému zariadeniu 

Očné centrum Sokolík 
s.r.o.  

Na slávnostnom otvorení 
zariadenia prítomných hos-
ťov privítal doc. MUDr. 
Ján Sokolík, CSc. Vo 
svojom príhovore zaspo-
mínal na obdobie pred 28 
rokmi, kedy prišiel do 
Trenčína vybudovať v tren-

čianskej nemocnici také očné oddelenie, ktoré by sa plne 
vyrovnalo nielen oddeleniam, ale aj klinikám veľkých nemoc-
níc. Moţno povedať, ţe tento zámer sa podaril.  

Dnes sme sa opäť postavili na začiatok ďalšej etapy 
v oftalmológii, ktorou je jednodňová ambulantná chirurgia bez 
nutnosti hospitalizácie, 
ktorá je svetovým tren-
dom o očnej operatíve. 
Takéto zariadenia zatiaľ 
v Trenčianskom kraji nie 
je. Aj keď v Bratislave sú 
tri takéto pracoviská. Ve-
ríme, ţe zaloţená spoloč-
nosť bude poskytovať 
najlepšiu starostlivosť o najvzácnejší zmyslový orgán človeka 
– oči.  

vlastné poznámky 
 
Fakultná nemocnica Trenčín písomne poţiadala Mesto 

Trenčín o poskytnutie dotácie na financovanie nákupu zdra-
votnej techniky. Mestské zastupiteľstvo dňa 27. mája 2010 na 
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svojom zasadnutí  dotáciu pre nemocnicu schválilo. Samo-
správa poskytla fakultnej nemocnici dotáciu vo výške                  
95.201,88 eúr na nákup zdravotnej techniky. Vyšla tak ne-
mocnici v ústrety, pretoţe má voči nej pohľadávku za daň 
z nehnuteľností v tej istej výške. Dôvodov, prečo sa samo-
správa takto rozhodla, je viac. „Nemocnica má voči Mestu 
rovnakú daňovú povinnosť ako ktorýkoľvek iný podnikateľ-
ský subjekt. Zo zákona jej teda nemoţno zníţiť daňovú sadzbu 
alebo dokonca ju od daňovej povinnosti oslobodiť. Na druhej 
strane nemocnica dlhodobo poskytuje Mestu nadštandardné 
sluţby. Tie sa týkajú doliečovania najmä ľudí bez prístrešia 
a občanov v sociálnej núdzi,“ zdôvodnil poskytnutie dotácie  
prednosta Mestského úradu v Trenčíne Ing. František Orolín. 
Doliečovaciu sluţbu nie je nemocnica povinná poskytovať. 
Poisťovňa aj doliečovanie pacientov, ktoré trvá priemerne dva 
aţ tri týţdne, nemocnici neprepláca. Ide totiţ zväčša o ľudí, 
ktorí nie sú zdravotne poistení. „Mesto dnes nemá ţiadne 
doliečovacie zariadenie. Jeho zriadenie by bolo finančne, 
technicky a aj personálne veľmi náročné. Nemocnica v tomto 
smere vlastne nahrádza Mesto,“ skonštatoval  primátor Ing. 
Branislav Celler. Fakultná nemocnica Trenčín vychádza 
samospráve v ústrety aj vo finančne veľmi prijateľnej spo-
lupráci týkajúcej sa prípravy a rozvozu špeciálne pripravenej 
stravy pre klientov Sociálnych sluţieb Mesta Trenčín. „Po 
zváţení všetkých týchto dôvodov a ústretovej dlhodobej 
spolupráce sme vyhoveli ţiadosti nemocnice o dotáciu na 
nákup konkrétnej zdravotnej techniky. Napokon tá sa bude 
vyuţívať opäť na liečbu občanov Trenčína,“ dodal prednosta. 

„Mestu Trenčín sme vďační za vyhovenie našej ţiadosti. 
Poskytujeme sluţby všetkým občanom mesta, a tak chcem 
ešte raz oceniť rozhodnutie trenčianskych poslancov,“  rea-
goval na schválenie poskytnutia dotácie pre fakultnú nemoc-
nicu jej riaditeľ MUDr. Rudolf Lintner. 
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www.trencin.sk 31.05.2010 
 

Domov sociálnych sluţieb DEMY v Trenčíne dňa 3. júna 
2010 zorganizoval uţ 19. 
ročník obľúbeného kultúr-
no-spoločenského podujatia 
Farbičky čarbičky. Okrem 
domácich klientov sa ho 
zúčastnili klienti z ďalších 
piatich sociálnych zariadení 
v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trenčianskeho samo-
správneho kraja. 

Toto dnes uţ tradičné podujatie sa po prvý krát konalo v 
roku 1992. Od svojho počiatku v sebe nieslo myšlienku socia-
lizácie a integrácie detí a mladých ľudí s mentálnym postih-
nutím do ţivota spoločnosti. Organizátori vzhľadom na dlho-
dobo nepriaznivé počasie preniesli dianie tento raz do inte-
riérov zariadenia, ktoré sa premenilo na tvorivé výtvarné 
dielne. Účastníkov privítal riaditeľ zariadenia Mgr. Tibor 
Gavenda a všetkých pozdravil predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH.  Pri výtvar-
ných aktivitách sa stretla takmer stovka handicapovaných detí 
a mladých ľudí, ktorí si s pomocou svojich vychovávateľov 
a starších priateľov, medzi nimi študentiek Pedagogickej 
a sociálnej akadémie v Trenčíne, vytvorili mnoţstvo drob-
ností, kresbičiek a darčekov. Tak ako kaţdý rok, aj teraz bol 
pre ne pripravený bohatý celodenný program. 

vlastné poznámky 
pomocná evidencia 372/1/2010  
 
Do posledného miesta zaplnená Kongresová sála hotela 

Tatra bola v stredu 9. júna 2010 popoludní miestom sláv-
nostného ukončenia 23. ročníka celoţivotného vzdelávania 
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seniorov Akadémie tretieho veku. Po otvorení predsedom 
a privítaní hostí Ing. Jozef Miklóšom v krátkom kultúrnom 
programe vystúpila s básňou Janka Poláková a Folklórny 
súbor Vena pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne. 
Zhodnotenie 23. ročníka Akadémie tretieho veku zhodnotil 
Ing. Jozef Miklóš. Ako zdôraznil, pod túto aktivitu sa 

podpísala bývalá pri-
márka Geriatrického 
oddelenia Nemocnice 
s poliklinikou v Tren-
číne MUDr. Ruth Kra-
tinová v roku 1986. 
Od školského roka 
1992/1993 vzdeláva-
nie zastrešila Jednota 
dôchodcov Slovenska. 

Osvedčenia o úspešnom absolvovaní štúdia si prevzalo 
rekordných 115 poslucháčov. Trenčianski seniori z Jednoty 
dôchodcov na Slovensku túţia po poznaní. Potvrdzuje to aj 
takmer stopercentná dochádzka, ktorú zaznamenali počas 
dvoch semestrov nedávno skončeného 23. ročníka Akadémie 
tretieho veku. Na deviatich seminároch si vypočuli poslucháči 
viac neţ 20 pútavých prednášok zo zdravotníctva, kultúry, 
histórie a rôznych 
iných odvetví. Pod-
mienkou získania 
Osvedčenia o absol-
vovaní celoţivotné-
ho vzdelávania bola 
účasť aspoň na šies-
tich seminároch. 

Na Slovensku 
v súčasnosti navšte-
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vuje univerzitu tretieho veku pribliţne 5 tisíc poslucháčov. 
Začiatky trenčianskej akadémie siahajú do roku 1984, keď to 
predtým nieslo názov „Trenčianske geriatrické dni“. Oficiálne 
začala Akadémia tretieho veku v Trenčíne pod hlavičkou 
nemocnice pôsobiť o tri roky neskôr. Dnes je najdlhšie fun-
gujúcou ustanovizňou tohto typu v Slovenskej republike. 

Ďalší ročník celoţivotného vzdelávania seniorov s pora-
dovým číslom opäť pod záštitou trenčianskeho primátora Ing. 
Branislava Cellera slávnostne otvoria po prázdninách dňa           
8. septembra 2010. 

www.trencin.sk 11.06.2010 
 

Viac ako 13 a pol 
tisíca odberov a spra-
covaní krvi  sa usku-
točnilo v uplynulom 
roku 2009 na praco-
visku Národnej trans-
fúznej sluţby v Tren-
číne. Počas Svetového 
dňa darcovstva krvi, 
ktorý sme si pripo-

menuli dňa 14. júna 2010, keď 41 pravidelných darcov si 
prevzalo Janského plakety. Podľa vedúcej lekárky Národnej 
transfúznej sluţby v Trenčíne, MUDr. Nataše Chovancovej, 
je čoraz náročnejšie získať dostatok transfúznych prípravkov 
pre chod zdravotníckych zariadení. Nájdu sa však ľudia, ktorí 
najcennejšiu tekutinu prichádzajú darovať opakovane. Medzi 
nimi bolo aj viac ako štyridsiatka darcov z trenčianskeho, 
novomestského a staroturianskeho okresu, ktorí si počtom 
odberov vyslúţili ocenenie zlatou, diamantovou či  Kňazo-
vického plaketou.  
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I tento rok slávnostný akt oceňovania darcov sa uskutočnil 
v obradnej sále Mestského úradu v Trenčíne. „Je pomaly 
tradíciou, ţe sa tu stretávame, aby sme si uctili váš vzťah 
k ţivotu. Krv je pre 
človeka najdôleţitejšia 
tekutina. Pomáhate ľu-
ďom, ktorým ide 
o zdravie alebo o ţivot. 
Preto vám v mene tých 
všetkých, známych aj 
neznámych, ďakujem 
vám za vašu nezištnú 
pomoc,“ zdôraznil vo svojom príhovore primátor Ing. 
Branislav Celler. 

www.trencin.sk 15.06.2010 
pomocná evidencia /1/2010 
 
Seniorský vek je charakterizovaný vyplnením voľného 

času, ktorý nastal po dovŕšení aktívneho pracovného obdobia. 
Často moţno sledovať s akou láskou sa venujú svojím vnú-
čatám, zveľaďujú interiér a exteriér okolia svojich príbytkov, 
navštevujú rôzne vzdelávacie programy pre seniorov, alebo 
vytvárajú záujmové skupiny. Jednou z takýchto početných 
záujmových skupín je aj Klub Trenčín – mesto Zdruţenia 
kresťanských seniorov pod vedením predsedu Vojtecha Filí-
na, ktorých prichýlilo Kultúrne centrum Dlhé Hony. Stretávky 
členov sa uskutočňujú pravidelne v pondelok. Klub svojou 
činnosťou je zaujímavý najmä zabezpečovaním pestrostí 
podujatí pre svojich členov. Je to jednak poskytovanie nevyh-
nutných informácií prostredníctvom odborníkov zo všetkých 
oblasti spoločenského ţivota, ako sú zdravotníctvo, sociálne 
zabezpečenie, kultúra, duchovný ţivot, ţivotné prostredie 
a ďalšie, ako tieţ poriadaním rôznych poznávacích podujatí 
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a návštevou divadelných predstavení a púťových stretnutí. 
Osobitne treba zvýrazniť aktivity v oblasti turistiky, v rámci 
ktorých sa pravidelne v stredu organizujú vychádzky do 
blízkeho i vzdialeného okolia spojené s poskytovaním infor-
mácií o histórii a zaujímavostiach navštívenej lokality.  

Výbor Klubu Trenčín – mesto Zdruţenia kresťanských 
seniorov 

 
Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne otvorili v piatok 3. sep-

tembra 2010 Hniezdo záchrany pre nechcených novoro-
dencov. Po niekoľkých neúspešných pokusoch má aj Trenčín 
verejný inkubátor, ako posledné krajské mesto na Slovensku. 

Hniezdo záchrany 
umiestnili na prízemie pa-
vilónu, v ktorom sídli det-
ské a novorodenecké odde-
lenie. Fungovať začalo 
hneď po prestrihnutí pásky. 
Pokrstili ho červeným 
a bielym perím a ako po-
vedala Anna Ghannamo-

vá, prezidentka občianskeho zdruţenia „Šanca pre nechce-
ných“, červená je farba ţivota a biela farba nádeje. Perie 
zvolili preto, aby sa z detí nestávali predčasní anjeli. 

Priestor, v ktorom sa inkubátor nachádza, je podľa slov 
námestníčky riaditeľa fakultnej nemocnice MUDr. Terézie 
Drobnej prístupný z vonku, aby ho tam matka mohla dieťa 
nenápadne vloţiť. Ţena síce bude musieť prejsť cez vrátnicu, 
ale pri hniezde záchrany by uţ mala mať súkromie. 

MUDr. Erika Oříšková 
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„Inkubátor bude v prevádzke stále. Signalizácia je dvojitá, 
najskôr upozorní pri otvorení vonkajších dvier, druhýkrát pri 
otvorení inkubátora. Signalizačné zariadenie ohlási sestrič-
kám, ţe je tam dieťa a ony ho do dvoch minút prídu vyz-
dvihnúť,“ vysvetlil riaditeľ Fakultnej nemocnice v Trenčíne 
MUDr. Rudolf 
Lintner s tým, ţe je 
dôleţité, aby tam 
boli, čo najskôr. Ako 
dodal, je rád ţe aj 
v trenčianskom re-
gióne majú ţeny 
takúto moţnosť, dú-
fa však, ţe inkubátor 
bude vyuţívaný čo 
najmenej. 

Otvorenie hniezda záchrany uvítala aj primárka novoro-
deneckého oddelenia MUDr. Erika Oříšková. „Som rada, ţe 
konečne aj v Trenčíne máme hniezdo záchrany, myslím si, ţe 
je to dobrá vec. Kaţdý jeden ţivot, ktorý sa podarí zachrániť, 

stojí za to,“ hovorí MUDr. Erika 
Oříšková. 

„Na Slovensku je legalizovaný 
utajený pôrod, ktorý dáva ţene moţ-
nosť bez zverejnenia svojich osob-
ných údajov porodiť dieťa a dať ho 
na adopciu. Napriek tomu si mys-
lím, ţe aj to je pre niektoré ţeny 
komplikované. Ľuďom treba dať, čo 
najviac moţností, aby sme potom 
nenachádzali igelitky pod kríčka-
mi,“ doplnila námestníčka MUDr. 
Terézia Drobná. 



680 
 

Verejný inkubátor vybudovalo občianske zdruţenie Šanca 
pre nechcených. Peniaze získali od sponzorov, Mesto Trenčín 
prispelo na medializáciu projektu. Podľa Anny Ghannamovej 
je toto uţ tretí pokus o zriadenie hniezda v Trenčíne. „Dva 
pokusy nevyšli, do tretice sa to podarilo. Našťastie sa nám 
veľmi rýchlo podarilo nájsť sponzora, ktorý zaplatil všetky 
náklady. Mesto Trenčín sa pridalo dodatočne, vďaka čomu 
sme mohli rozšíriť kampaň. Prostredníctvom nej sme oslovili 
verejnosť, ľudia prispeli sumou päť tisíc eúr na ďalšie hniezda 
záchrany,“ uviedla Anna Ghannamová. 

Náklady na zriadenie jedného hniezda boli asi 20 tisíc eúr, 
z toho päť tisíc išlo na kampaň. Verejné inkubátory na zá-
chranu nechcených novorodencov fungujú na Slovensku od 
roku 2004, doterajších trinásť hniezd zachránilo 25 detských 
ţivotov. O vybudovaní 
hniezda záchrany sa v 
Trenčíne začalo hovoriť 
v roku 2005. S inicia-
tívou vtedy vyšla podľa 
Anny Ghannamovej rad-
nica mesta, ktorá oslo-
vila Občianske zdruţe-
nie „Šanca pre nechce-
ných“. Mesto dalo ne-
mocnici  v roku 2006 dotáciu 200-tisíc Sk. Financie však 
neboli podľa vtedajšieho hovorcu Trenčína Tibora Hlobeňa, 
ani podľa riaditeľa nemocnice MUDr. Martina Chrena 
účelovo viazané a nemocnica ich pouţila na kúpu potrebného 
vybavenia. Odporcom hniezda záchrany bol v tom čase primár 
detského oddelenia MUDr. Pavol Šimurka, ktorý označil 
budovanie hniezd za nelegálnu populistickú aktivitu. Potreba 
vybudovania verejného inkubátora opäť oţila v roku 2009, 
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kedy na sídlisku Juh našiel záhradkár igelitku s mŕtvym 
telíčkom novonarodeného dievčatka. 

www.sme.sk 04.09.2010  
 
Akadémia tretieho veku vstúpila dňa 8. septembra 2010 

slávnostným otvorením v Kultúrnom stredisku Centrum do 
svojho 24. ročníka otvorením predsedom Krajskej organizácie 
Jednoty dôchodcov v Trenčíne Ing. Jozef Miklóšom a pri-
vítaním hostí a všetkých prítomných. 

V úvode slávnostného otvorenia 
spestrilo vystúpenie tajomníčky 
Literárneho klubu Omega pri Ve-
rejnej kniţnici Michala Rešetku 
v Trenčíne Janky Polákovej 
a Folklórneho súboru Vena pri 
Strednej zdravotníckej škole 

v Trenčíne. Po ich vystúpení prítomných hostí a účastníkov 
Akadémie tretieho veku pozdravila predsedníčka Akadémie 
tretieho veku a primárka geriatrického oddelenia Fakultnej 
nemocnice v Trenčíne MUDr. 
Terézia Drobná a zaţelala všet-
kým poslucháčom veľa zdravia 
pri získavaní nových vedomostí. 
O celoţivotnom vzdelávaní star-
ších občanov v Trenčíne infor-
moval Ing. Jozef Mikloš. Z jeho 
úst sa dozvedeli, ţe táto forma vzdelávanie sa datuje od roku 
1986, kedy na podnet primárky geriatrického oddelenia tren-
čianskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ruth Kratinovej, za 
spolupráce lekárov a stredného zdravotníckeho personálu a za 
podpory vtedajšieho riaditeľa nemocnice MUDr. Michala 
Zámečníka na tomto oddelení bol daný základ pre vzdelávanie 
starších občanov. A tak v školskom roku 1987/1988 bol 

Ing. Jozef Miklóš 

MUDr. Terézia Predná 
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otvorený prvý ročník Akadémie tretieho veku v Kultúrnom 
stredisku na Dlhých Honoch. Program celoţivotného vzdelá-
vanie je pripravovaný kaţdoročne aţ do súčasného obdobia. 
Obsah prednášok bol v prvých rokoch zameraný na zdravotnú 
oblasť, teda na prevenciu a v poslednom období bol rozšírený 
o oboznámenie z činnosti mestskej polície, z histórie mesta 
Trenčín, aktuálne informácie pre dôchodcov,  pripomenutie si 
významných výročí a udalostí a podobne. Niektorým účast-
níkom, ktorí pre závaţné príčiny si neprevzali Osvedčenie 
Akadémie tretieho veku v uplynulom školskom roku, im boli 
odovzdané.  

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda Tren-
čianskeho samosprávne-
ho kraja MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH a pri-
mátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, ktorí 
predniesli pozdravné prí-
hovory. 

Účastníci celoţivotného 
vzdelávania si vypočuli 

prednášku riaditeľky Univerzity tretieho veku PhDr. Nadeždy 
Hrapkovej, PhD. o význame celoţivotného vzdelávania pre 
starších ľudí.  

Program seminárov zostavuje Rada akadémie a podnety 
dávajú aj poslucháči. Niek-
toré témy sa časom opakujú, 
najmä z oblasti zdravot-
níctva, medicíny, ktoré si 
poslucháči radi vypočujú aj 
opakovane, ale aj kvôli no-
vým poslucháčom, menia sa 
aj prednášajúci, tak zasa to 

príhovor primátora Mesta Trenčín Ing. Branislava Cellera 
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môţe byť iné. V zimnom semestri bude prednášať aj lekára 
z Rakúska a niektoré témy budú zamerané špeciálne na región, 
keď budú prednášky napríklad z histórie, z činnosti orgánov 
mesta, aktivít mestskej polície a podobne. 

Na záver slávnostného otvorenia vystúpili so svojím 
programom deti z Folklórneho súboru „Radosť“ a celé 
podujatie ukončila predsedníčka Akadémie tretieho veku 
MUDr. Terézia Drobná. 

vlastné poznámky 
 
Fakultná nemocnica v Trenčíne neuspela so ţiadosťou o 

nenávratný finančný príspevok z eurofondov na vybudovanie 
nového pavilónu. V hodnotení projektov sa trenčiansky pro-
jekt nedostal medzi deväť vyvolených. V novom pavilóne 
mali byť  operačné sály, oddelenie anestézie a intenzívnej me-
dicíny a centrálny urgentný príjem.  

Podľa námestníčky riaditeľa Fakultnej nemocnice v Tren-
číne MUDr. Terézie Drobnej sa tak stalo napriek tomu, ţe 
nemocnica na vlastné náklady vypracovala projekt v hodnote 
niekoľko desiatok tisíc eúr a uhradila všetky záväzky voči 
Sociálnej poisťovni a ostatným štátnym inštitúciám. Predpo-
kladané náklady na výstavbu nového pavilónu boli viac ako 11 
miliónov eúr, z nich asi sedem miliónov mala stáť stavebná 
časť a zvyšok prístrojové a technické vybavenie. Fakultná 
nemocnica v Trenčíne potrebuje súrne najmä centrálny ur-
gentný príjem, ktorý nemocniciam predpisuje Európska únia 
povinne najneskôr do roku 2013. Rovnako nemocnici chýbajú 
operačné sály. 

Ako informovala Anna Kempová z komunikačného odbo-
ru Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, minis-
terstvo vyhovelo ţiadostiam, ktoré dosiahli v hodnotení pro-
jektov vyšší počet bodov ako trenčianska nemocnica. Fakultná 
nemocnica v Trenčíne nebola jediným neúspešným ţiada-
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teľom o nenávratný finančný príspevok, keď z predloţených 
26 ţiadostí, príspevok nezískalo 17 ţiadateľov. O nenávratný 
finančný príspevok sa bude podľa nej Fakultná nemocnica v 
Trenčíne uchádzať opäť po tom, ako bude vyhlásená nová 
výzva. V prípade novej výzvy sa bude moţno akceptovať 
existujúci projekt. 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky však ne-
plánuje vyhlásiť nové výzvy, nakoľko alokácia opatrenia je uţ 
zazmluvnená. Pokiaľ sa v procese realizácie zazmluvnených 
projektov ušetria zdroje (neoprávnené výdavky, zníţenie 
príspevku na základe verejného obstarávania a pod.), môţe 
byť v budúcnosti vyhlásená ešte nová výzva, do ktorej sa 
môţe Fakultná nemocnica v Trenčíne opäť zapojiť 

www.sme.sk 27.07.2010  
pomocná evidencia 523/1/2010 
 
Trenčiansky samosprávny kraj má vo svojej pôsobnosti 26 

zariadení sociálnych sluţieb. Jedno z nich – Centrum so-
ciálnych služieb Juh, si dňa 9. septembra 2010 pripomenulo 
10. výročie svojho vzniku. 

Pôvodný názov zariadenia bol Domov dôchodcov Trenčín – 
Juh a jeho zriaďovateľom bol Krajský úrad v Trenčíne. Do 
ţivota bol uvedený v septembri roku 2000. Uţ v prvom týţdni 
fungovania zariadenia sa v ňom ubytovalo 16 klientov, pos-
tupne do konca roku 2000 bola obsadená celá vtedajšia ka-
pacita - 62 lôţok. V priebehu rokov 2001 a 2002 bola kapacita 
rozšírená, pribudlo 114 lôţok v časti DSS a 6 lôţok v chrá-
nenom bývaní. V roku 2002 dostalo zariadenie nový názov - 
Centrum sociálnych sluţieb Juh a od 1. júla 2002 sa jeho 
zriaďovateľom stal Trenčiansky samosprávny kraj, pod ktoré-
ho pôsobnosťou funguje dodnes. 
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Počas uplynulých desiatich rokov boli v tomto sociálnom 
zariadení poskytnuté sociálne sluţby spolu 472 klientom. 
Súčasná kapacita  zariadenia je 182 lôţok z toho: 

    -  62   lôţok zariadenie pre seniorov, 
    -  114   lôţok domova sociálnych sluţieb, 
    -  6   lôţok zariadenie podporovaného bývania. 
Jubilujúce Centrum sociálnych sluţieb Juh získalo predne-

dávnom financie z Operačného programu Základná infraštruk-
túra, Priorita 3 – Lokálna infraštruktúra. Z eurofondov  zre-
konštruovalo fasádu, zateplilo ubytovací i spoločenský objekt, 
zrekonštruovalo balkóny ubytovacieho objektu, vymenilo 
okná a dvere v celom zariadení. Prostredníctvom týchto aktivít 
sa naplnili ciele projektu - na základe finančnej úspory bolo 
moţné finančné prostriedky alokovať do trvalo udrţateľného 
zvyšovania kvality sluţieb a vytvoriť predpoklady pre ďalší 
rozvoj sociálnej starostlivosti v Trenčianskom samosprávnom 
kraji. Uskutočnenie projektu nemalou mierou prispelo ku 
zlepšeniu ţivotných podmienok klientov Centrum sociálnych 
sluţieb Trenčín – Juh. Realizácia projektových prác sa usku-
točnila v mesiacoch apríl aţ október 2007. Celková suma 
preinvestovaná v Centre sociálnych sluţieb Trenčín – Juh 
predstavovala čiastku 14 mil. 524 tisíc  Sk, z čoho 10 mil. 
179 tisíc Sk bol príspevok hradený z prostriedkov Európskej 
únie, z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola na 
túto investíciu vyčlenená vyhradená na túto čiastka 2  mil. 679 
tisíc korún. 

Riaditeľ Centra sociálnych sluţieb Trenčín – Juh Ing. Igor 
Šumaj spolu so zástupcami Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na slávnostnom stretnutí pozdravil klientov zariadenia 
a poprial im ďalší príjemný pobyt v domove. Deň im svojimi 
vystúpeniami spríjemnili mladé tanečníčky z viacerých fol-
klórnych súborov, ako aj spevácky súbor Kubranka. 

vlastné poznámky 
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Centrum sociálnych sluţieb DEMY v Trenčíne oslávilo dňa 
17. septembra 2010 
v Posádkovom klube 
v Trenčíne 20. výročie 
svojho vzniku. „Zaria-
denie v priebehu svojej 
dvadsaťročnej existen-
cie muselo riešiť neje-
den problém najmä fi-
nančného charakteru. 
Na problémy sa snaţí-

me zabúdať a o to intenzívnejšie preţívame to dobré, čo sa 
nám podarilo dosiahnuť, povedal riaditeľ Centra sociálnych 
sluţieb DEMY Mgr. Tibor Gavenda. Vyzdvihol najmä prís-
tavbu krytého rehabilitačného bazéna umoţňujúceho posky-
tovať deťom hydroterapiu. Dodal, ţe netrpezlivo čakajú na 
budúcoročnú prístavbu zariadenia, čím sa jeho kapacita zvýši 
o 27 miest. Projekt na prístavbu bol uţ schválený. 

Na významné jubileum, na kto-
rom sa zúčastnili okrem detí a ich 
rodičov, prijali pozvanie aj pred-
stavitelia miestnej samosprávy – 
podpredseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Ing. Milan 
Panáček, primátor Mesta Trenčín 
Ing. Branislav Celler a ďalší funkcionári ako aj dlhoročná 
štedrá sponzorka zariadenia Holanďanka Berta de Bruyn.  

Začiatok osláv patril Holanďanke Berte de Bruyn, ktorá 
všetkých pozdravila, s deťmi zaspievala niekoľko piesní a celé 
toto svoje vystúpenie ukončila štátnou hymnou Holandského 
kráľovstva. A potom uţ slovo patrilo riaditeľovi zariadenie 
Mgr. Tiborovi Gavendovi, ktorý vo svojom príhovore zvý-
raznil významné jubileum, dvadsiate výročie vzniku sociál-

vzácny človek a hosť Berta de Bruin z Holandska 

riaditeľ DEMY Mgr. Tibor Gavenda 
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neho zariadenia DEMY.  „Za toto obdobie od roku 1990 sa 
v tomto zariadení vystriedalo 150 detí a mladých ľudí s postih-
nutím, o ktorých sa staralo 250 zamestnancov. Od roku 1996 
sa stalo DEMY i jeho súčasťou ţivota. Hovorí, ţe „za toto 
obdobie som v ňom pôsobil ako vychovávateľ i ako jeho 
riaditeľ. Presvedčil som sa, ţe všetci jeho pracovníci sú ľudia 
na správnom mieste. Som hrdý na to, ţe som mal moţnosť 
s nimi spolupracovať. Za tento pocit hrdosti všetkým 
ďakujem.“ Špeciálne miesto v radoch zamestnancov patrí 
prvej riaditeľke Mgr. Oľge Milošovičovej, ktorá ukázala 
všetkým pracovníkom za správny a citlivý prístup k deťom. 
Súčasne poďakoval vedeniu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja i mestu Trenčín za pomoc pri riešení problémov. 
Poďakovaniu patrilo všetkým deťom DEMY, ktoré sa stali pre 
všetkých jej pracovníkov nekonečnou inšpiráciou a hnacím 
motorom v našej práci. A úplne na záver venoval svoje 
poďakovanie človeku s veľkým „Č“ a to našej Bertuške, ktorá 
svojou bezodnou dobrotou a láskou a porozumením zamest-
nancom a deťom a ich rodičom dáva časť svojej energie 
a chuti do ďalších dní. „Bertuška k nám prišla ako anjel z neba 
pred pätnástimi rokmi, kedy bola na liečení v Trenčianskych 
Tepliciach a keďţe sa venuje charitatívnej činnosti v 
Holandsku, hľadala vhodný objekt v našom okolí. Odvtedy 
trvá naša spolupráca,“ Svoje vystúpenie ukončil odovzdaním 
kytice kvetov pani Bertuške.  

Po tomto slávnostnom príhovore vystúpil pozdravným  
príhovorom podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Ing. Milan Panáček, ktorý zvýraznil skutočnosť, ţe sociálne 
zariadenie DEMY sa stalo pevnou súčasťou sociálnej 
štruktúry Trenčianskeho kraja. Vyjadril radosť, ţe sa podarilo 
schváliť pre toto zariadenie projekt prístavby a rekonštrukcie, 
ktorá by mala vstúpiť do realizácie v najbliţšom období, čím 
sa vytvoria lepšie podmienky pre činnosť tohto zariadenia. Na 



688 
 

jeho vystúpenie nadviazal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler, ktorý vyjadril radosť, ţe súčasťou mesta je 
sociálne zariadenie DEMY. „Pre mňa je vţdy radosťou, keď 
môţem prísť na vaše tradičné podujatie „Čarbičky – farbičky“ 
a vidím to nadšenie a radosť, ktorá v tomto zariadení panuje. 
Na záver odovzdal riaditeľovi zariadenia dar – rádio-
magnetofón, pre potreby 
zariadenia. Za všetkých 
rodičov poďakovali per-
sonálu DEMY Dagmar 
Pisetová a Juraj Pisca. 

Centrum sociálnych 
sluţieb DEMY v Tren-
číne poskytuje starostli-
vosť 50 deťom a mladým 
ľuďom s mentálnym a telesným postihnutím vo veku od troch 
do 25 rokov. Starostlivosť poskytuje v dennom alebo v 
týţdennom pobyte. 

Podľa vedúcej odde-
lenia sociálnych sluţieb 
Eleny Behrovej má Tren-
čiansky samosprávny kraj 
v zriaďovateľskej pôsob-
nosti 26 zariadení so-
ciálnych sluţieb. Deväť z 
nich sú domovy sociálnej 
starostlivosti, sedemnásť 

zariadení je kombinovaných domovov sociálnych sluţieb a 
zariadení pre seniorov. Ročný rozpočet na všetky zariadenia je 
okolo 17,5 milióna eúr. Na činnosť Centra sociálnych sluţieb 
DEMY ide ročne okolo pol milióna eúr. 

www.sme.sk 19. 9. 2010  
pomocná evidencia 610/1/2010 

cukrová maketa prístavby DEMY 

primátor Trenčín  Ing. Branislav Celler odovzdáva dar mesta riaditeľopvi DEMY 
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Nový CT prístroj kúpila trenčianska nemocnica z vlastných 
zdrojov v hodnote dva milióny eúr. Splatiť by ho mali v 
priebehu štyroch rokov.  Ako povedal riaditeľ Fakultnej ne-
mocnice v Trenčíne MUDr. Rudolf Lintner, za opravy 
starého prístroja, ktorý slúţil nemocnici deväť rokov, platili 

milióny slovenských korún. 
„Bolo to pre nás nerentabilné, 
predlţovali sa čakacie doby 
na vyšetrenie, pretoţe prístroj 
nebol schopný urobiť za deň 
viac vyšetrení ako robil. Rov-
nako sa predlţovala aj doba 
hospitalizácie, naši pacienti 

museli dlho čakať na  CT vyšetrenie.“ Tým, ţe sa výrazne 
zvýši výkon prístroja sa nemocnici peniaze podľa riaditeľa 
vrátia späť. 

Podľa primára rádiologického oddelenia MUDr. Daniela 
Janda na prístroj dlho čakali. „Kvalitatívne aj kvantitatívne 
nás posúva niekde úplne inde, zvýši sa výkon, kvalita 
vyšetrenia aj jeho dostupnosť. Čím pacienta skôr vyšetríme, 
tým skôr mu môţeme nasadiť efektívnu a účinnú liečbu.“  

„Takéto moderné zariadenie zlepšuje komfort pre pacienta, 
zniţuje radiačnú záťaţ a zniţuje tieţ náklady nemocnice. Je to 
celoeurópsky trend menej zaťaţovať pacienta aj rozpočet 
nemocnice. A v konečnom dôsledku samozrejme je to vy-
šetrenie kvalitnejšie“ povedal minister zdravotníctva MUDr. 
Ivan Uhliarik. 

www.sme.sk 18.09.2010  
pomocná evidencia 611/1/2010  
 

      Materské centrum Srdiečko funguje v centre mesta Trenčín 
uţ takmer desaťročie. Túţba a potreba zaloţiť pobočku na 
sídlisku Soblahovská v nás však kvitla niekoľko rokov. Naše 
prianie začalo nadobúdať skutočnejšie kontúry, keď zaúra-
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dovala povestná finančná kríza a investor upustil od rekon-
štrukcie Kultúrneho centra Dlhé Hony. Keďţe sa Megacen-
trum nezrealizovalo a ostali prázdne priestory, o ktoré sa 
začalo zdruţenie zaujímať.  

Tento záujem vznikol tým, ţe sídliskom Soblahovská sa v 
poslednej dobe začala 
prebiehať obmena staršej 
generácie generáciou 
mladšou, keď staršiu 
generáciu začali striedať 
mladé rodiny s malými 
deťmi. Prvým úspešným 
krokom bolo rokovanie 
s vedením mesta Trenčín 

v máji 2010, ktorého výsledkom bola dohoda s vedením 
mesta. V mesiaci jún 2010 nasledovalo rokovanie s občian-
skym zdruţením, kto-
ré má centrum v sprá-
ve a v júli 2010 sa 
začali realizovať do 
konkrétnej podoby 
naše predsavzatia. Za-
čali sa zháňať spon-
zori, partneri a tí 
správni ľudia. Pôvod-
ný zámer budovať dielo zostal na aktivite pár členiek, no 
nevzdali sme sa. Pri realizácii zámeru výrazne pomohlo Mesto 
Trenčín s primátorom Ing. Branislavom Cellerom. 

Interiér pomohla pomaľovať Mgr. Monika Drocárová 
z Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne, poloţili sme nové 
koberce a rozloţili nový nábytok do prvej miestnosti. A takto 
pripravená miestnosť pobočky bola v akejsi predpremiére 

symbolickú stuhu prestrihol primátor Ing. Branislav Celler aj s pomocníkmi 

primátor priniesol deťom  kniţky na čítanie 
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otvorená 22. septembra 2010, keď symbolickú stuhu pomohol 
prestrihol s deťmi sám primátor Ing. Branislav Celler.  

Pobočka začala po otvorení naberať na aktivite. Rozhodlo 
sa, ţe v tomto priestore sa budú viesť všetky svoje skupinové 
aktivity, ktoré obmedzovali prevádzku Materského centra 
v meste. Presťahujú sa sem aj cvičenia na fitloptách a cvičenia 
pre budúce mamičky, pre ktoré sa museli priestory prenajímať. 

Plánuje sa veľa nových 
zaujímavých aktivít pre 
mamy aj deti. A keďţe 
pobočka susedí aj s nie-
koľkými klubmi senio-
rov, máme záujem aj ich 
zapojiť do našich aktivít.  

Avšak to ešte nie je 
všetko! Súčasťou budo-

vy, kde sídli pobočka, je átrium, avšak zanedbané a zabu-
rinené. Tento priestor chceme vyčistiť a vytvoriť z neho 
komunitný dvor pre všetkých návštevníkov strediska, t.j. deti 
z materského centra aj seniorov.  

Oficiálne otvorenie a spustenie pobočky sa plánuje na deň 
10. októbra 2010 na Medzinárodný deň materských centier. 
Tento deň bude zároveň aj dňom otvorených dverí Kultúrneho 
strediska stred, kde naša pobočka sídli.  

Zapísala Mgr. Adriana Demjanovičová, štatutárka Občian-
skeho zdruţenia Materské centrum Srdiečko 

 
Pri príleţitosti Svetového dňa bielej palice 

sa na vybraných priechodoch frekventovaných 
ulíc dňa 15. októbra 2010 v čase od 9. do 11. 
hodiny vo väčšej miere pohybovali zrakovo 
postihnutí s bielou palicou, ktorí sa snaţili 
prejsť na druhú stranu ulice. Spoločnosť im 
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robili policajné hliadky a zástupcovia Únie nevidiacich a 
slabozrakých Slovenska. Cieľom podujatia bolo upozorniť na 
to, čo biela palica v rukách človeka znamená a aké moţnosti 
vnímania premávky má človek, ktorý si ňou pri chôdzi 
pomáha. Celoslovenská dopravno-výchovná akcia sa usku-
točnila pri príleţitosti Svetového dňa bielej palice. V tento deň 
si na celom svete pripomíname 
význam bielej palice, dôleţitej 
pomôcky v ţivote nevidiacich a 
slabozrakých ľudí. Cieľom ak-
cie bolo zvýšiť povedomie vo-
dičov o funkcii bielej palice a 
prispieť tak k zvýšeniu bezpeč-
nosti na cestách. 

Dopravno-výchovná akcia sa 
uskutočnila vo všetkých krajských a vybraných okresných 
mestách, v Trenčíne na priechode pred Fakultnou nemocnicou. 
Znalosť funkcie bielej slepeckej palice má význam nielen pre 
bezpečnosť samotných chodcov so zrakovým postihnutím, ale 
aj pre bezpečnosť vodičov, ktorým signalizuje prítomnosť 
osoby vyţadujúcej si ich zvláštnu pozornosť. 

www.sme.sk 14.10.2010  
 

      Po úspešnom projekte Karta pre seniorov, ktorý priniesol 
rôzne výhody a zľavy tren-
čianskym seniorom, pripravila 
trenčianska samospráva nový 
projekt určený trenčianskym 
rodinám s deťmi. Bol ním 
projekt Family karta, kto-
rého cieľom bolo, aby sa  
prostredníctvom rôznych zvý-

hodnených záujmových aktivít v Trenčíne utuţovali rodinné 
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vzťahy. Projekt odštartoval dňom 1. novembra 2010. Family 
karta je určená pre rodiny s trvalým pobytom na území mesta 
Trenčín minimálne s jedným dieťaťom do 18 rokov, rodiny 
s dieťaťom v pestúnskej starostlivosti, rodiny s osvojeným 
dieťaťom alebo s dieťaťom v náhradnej osobnej starostlivosti. 
Nie je podmienkou, aby rodičia dieťaťa boli manţelia. Karta 
umoţní jej drţiteľom vyuţívať rôzne sluţby so zaujímavými 
zľavami pri kultúrnych podujatiach, v oblasti športu, relaxu, 
stravovania, ubytovania, produktov cestovného ruchu a po-
dobne. Karta bude vydaná na dobu určitú, t. j. na 3 roky. Bude 
neprenosná, preto o ňu môţu poţiadať obaja rodičia. K Family 
karte bola vydaná sprievodná broţúrka, v ktorej boli vypísané 
prevádzky poskytujúce zľavu 

www.trencín.sk 27.10.2010 
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Tvorba a ochrana životného prostredia 
 

Centrum Trenčína čakajú v najbliţších rokoch veľké zme-
ny. V rámci modernizácie ţeleznice sa bude presúvať trať, 
ktorá povedie novým mostom a v strede mesta sa tak uvoľní 
osem hektárov pozemkov medzi zastavaným centrom a bre-
hom rieky Váh, ktorá tečie stredom mesta. Takýto bol obsah 
večernej diskusie dňa 27. januára 2010 o budúcnosti nábreţia, 
kde v súčasnosti nadivoko 
rastie zeleň, v zaplnenej sále 
bývalého kina Hviezda pod 
réţiou moderátora Štefana 
Hríba, 

Primátor Trenčína Ing. 
Branislav Celler vysvetlil, 
ţe ide o územie veľké ako 
súčasné historické centrum 
mesta a s územím je nutné niečo robiť. Projekt ako River Park 
v Bratislave je preňho neprijateľný, pretoţe je podľa jeho slov 
„hrozný“. Rozhodol sa, ţe záštitu nad riešením daného územia 

bude mať na starosti 
architekt Ing. Peter 
Gero, ktorý mal na 
starosti revitalizáciu 

problematických 
štvrtí nemeckého 
Hamburgu. Ing. Pe-
ter Gero má územiu 
vštiepiť filozofiu a 
jej riešenie udrţať v 
odbornej a nie poli-
tickej rovine. Proti 

veľkým zásahom však vystúpil Ing. Drahoš Stano z „Chrá-
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nenej krajinnej oblasti Biele Karpaty“, keď ţiadal zachovať, v 
čo najväčšej miere súčasný stav, len s miernymi úpravami. 
Hovorí, ţe medzi riekou a mestom treba ponechať zeleň. 
Upravené nábreţie, hoci aj s mestským parkom, uţ podľa ne-
ho nie je príroda. Spolu organizátor verejnej diskusie Richard 
Ščepko zas primátorovi prízvukoval, aby sa uskutočnila dis-
kusia ešte predtým, neţ bude neskoro. 

Mesto si ešte v roku 2004 dalo vypracovať štúdiu, ako by 
územie mohlo vyzerať. Viacerým prítomným divákom sa však 
vizualizácia novovybudovanej mestskej štvrte s upraveným 
nábreţím nepáčila. Úplne zavrhnutá bola štúdia z dielne atelié-
ru Vallo Sadovský, tvorcov Mestských zásahov. Vallo prítom-
ných ubezpečil, ţe išlo len o vizualizáciu pre potenciálneho 
developera. 

Diskusia sa ube-
rala hlavne sme-
rom, či územie po-
nechať zelené ale-
bo ho zastavať. 
Ing. arch. Matúš 
Vallo povedal, ţe 
vytvoriť na území 
len zeleň je laická 
utópia. Miestny ar-
chitekt Ing. arch. Matúš Guga na to povedal, ţe nejde o ze-
leň či zástavbu, ale skôr o definíciu územia, na čo má slúţiť. 
Podľa jeho slov je nezmysel, aby drvivú časť vyuţitia plochy 
tvorili bytovky, ako to naznačuje mestský model. Územie by 
podľa neho malo mať skôr kultúrno-spoločenský charakter. 
Zároveň prízvukoval, ţe musí byť zachovaný pohľad na hrad a 
historické pamiatky v centre, takţe budovy by mali mať nana-
jvýš dve aţ tri poschodia. 
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Primátor Ing. Branislav Celler na to dodal, ţe nimi vypra-
covaná štúdia má len ukázať, čo je v danom území vôbec 
moţné budovať. Vôbec nejde o schválenú štúdiu, podľa ktorej 
sa bude stavať. Podľa jeho slov by mesto malo ísť cestou, keď 
sa najskôr stanovia regulatívy, výšky a zadefinujú funkcie a 
následne samospráva vyhlási medzinárodnú súťaţ. Dodal, ţe 
preto je dôleţité o území rokovať s veľkým predstihom ešte 
predtým, neţ bude revitalizácia územia aktuálna. 

sita 28.01.2010  
 

Dňa 22. marca 2010 pri príleţitosti „Svetového dňa vody“ 
pripravila Trenčianska vodárenská spoločnosť v Trenčíne Deň 
otvorených dverí na čistiarni odpadových vôd v Trenčíne na 
Biskupickej ulici a chemickom laboratóriu moţnosť vykona-
nia bezplatného vykonania rozboru vody a stanovenie dusič-
nanov. To však nebolo všetko. Na tlačovej besede v ten istý 
deň informovala generálna riaditeľka Trenčianskej vodáren-
skej spoločnosti Ing. Denisa Beníčková o  3. ročníku enviro-
mentálneho vzdelávacieho projektu „Daj si vodu z vodo-
vodu“, ktorý je tento krát určený pre ţiakov prvého stupňa zá-
kladných škôl.  

Ako povedala, tento projekt je určený pre deti všetkých ve-
kových skupín 
v regióne pôsobnosti 
Trenčianskej vodá-
renskej spoločnosti 
i keď v tomto roku 
sa sústredí na veko-
vú skupinu detí od 
šesť do desať rokov. 
Názov projektu zvý-
razňuje jeho základ-
nú myšlienku, ţe 
voda z vodovodu je zdravá, vhodná pre všetkých ľudí, pro-



697 
 

spieva zdraviu, pretoţe obsahuje vyváţené mnoţstvo mine-
rálnych látok. Okrem toho je lacná a môţe sa piť kdekoľvek 
a kedykoľvek. Všetky aktivity v rámci projektu smerujú 
k obnoveniu stratených návykov pitia vody medzi najmenšími 
a cez ovplyvňovaniu svojich rodičov.  

Ako partnermi projektu boli predstavení : 
- Krajský školský úrad v Trenčíne, ktorý bude zabezpečo-

vať kompletnú organizáciu grantového kola a prezentáciu 
metodickej pomôcky pre pedagógov; 

- Regionálne pracovisko Metodicko - pedagogického cen-
tra v Trenčíne, ktoré bude zabezpečovať tvorbu učebnej 
pomôcky formou interaktívnej prezentácie „Kolobeh vody 
pre 1. aţ 4. ročník“. Táto bude vyuţitá na prípravu detí pre 
vodnú olympiádu a bude vyuţitá ako pomôcka na hodinách 
prírodovedy a vlastivedy; 

- Krajské centrum voľného času v Trenčíne, ktoré bude 
organizovať vzdelávacie workschopy, organizáciu vodnej 
olympiády a vyhodnotenie všetkých aktivít; 

- Nadácia Trenčianskej vodárenskej spoločnosti, ktorá bu-
de projekt finančne zabezpečovať cca 15 tisícmi eur a bude 
hlavným komunikačným centrom všetkých partnerov. 

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne 
podporuje tieţ tento projekt. Jeho riaditeľka MUDr. Mária 

Štefkovičová pove-
dala, ţe projekt po-
môţe deťom a tým aj 
ich rodičom učiť 
správnemu pitnému 
reţimu a naučí ich 
váţiť si vodu. Voda 
by podľa nej mala 
tvoriť as-poň polovi-
cu dennej spotreby 
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nápojov. 
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., ktorej majo-

ritným akcionárom je s 51,02 % podielom nadnárodná skupina 
Suez, zabezpečujúca prevádzku 700 kilometrov vodovodov a 
247 kilometrov kanalizačnej siete pre 150 000 odberateľov. 
Vlastníkom siete sú Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Jej 
akcionármi je 54 miest a obcí z okresov Trenčín a Nové Mesto 
nad Váhom. 

Stretnutie neskôr pokračovalo na Čistiarni odpadových vôd 
na pravom brehu Váh v Trenčíne, kde sa zhromaţdilo veľa 
zvedavcov, ktorí chceli vidieť ako sa z odpadových vôd stáva 
čistá voda, ktorú moţno opäť vrátiť do prírody. Okrem  de-
siatky dospelých, ktorí vyuţili ponuku Trenčianskej vodáren-
skej spoločnosti zistiť bezplatne výsledky analýzy dusičnanov 
zo vzoriek vody ich studne v chemickom laboratóriu  spoloč-
nosti prišlo na exkurziu spolu so svojimi pedagógmi asi 100 
ţiakov zo Základných škôl Drietoma, Základných škôl Sobla-
hov a Základnej školy Horná Súča. Trenčianske základné ško-
ly absentovali, ale ich ţiaci pravidelne navštevujú čistiareň 
odpadových vôd. 

Na záver Sve-
tového dňa vody 
v Trenčíne vydala 
Trenčianska vodá-
renská spoločnosť 
niekoľko týchto 
zaujímavých úda-
jov : 
- 673 občanov vy-

uţilo moţnosť 
bezplatného stanovenia dusičnanov v pitnej vode; 

- 143 vzoriek priniesli občania z mesta Trenčín; 
- 320 vzoriek priniesli občania z okresu Trenčín; 



699 
 

- 108 vzoriek priniesli občania z okresu Nové Mesto 
nad/Váhom; 

- 61 vzoriek priniesli občania z okresu Ilava a Povaţská Bys-
trica; 

- 39 vzoriek priniesli občania z okresu Bánovce n/Bebravou; 
- 1 vzorku priniesol občan zo Ţiliny; 
- 1 vzorku priniesol občan zo Šoporne; 

Z   prinesených vzoriek občanmi bolo 98% z individuálnych  
studní a 2 %  z verejného vodovodu.  

V celkovom počte 673 vzoriek bola v 146 vzorkách  hodno-
ta dusičnanov nad povolený limit 50 mg/l v zmysle NV SR 
354/2006 Z.z., čo predstavuje 21,7%. Tieto vzorky boli odob-
raté z individuálnych studní.  

Najvyššia hodnota dusičnanov 76,9 mg/l bola nameraná vo 
vzorke vody, pochádzajúca zo studne z obce Mníchova Leho-
ta. 

vlastné poznámky 
 
Tri mohutné pagaštany konské, ktoré roky tvorili dominantu 

pred hotelom Tatra, boli koncom mesiaca marca 2010 odstrá-
nené z titulu rekonštrukcie hotela. Rozhodnutie o povolení vý-
rubu troch pagaštanov konských pri hoteli Tatra vydal Útvar 
ţivotného prostredia 
a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne kon-
com roka 2008 
s podmienkou usku-
točniť ho iba v čase 
vegetačného pokoja. 
V piatok 26. a v sobo-
tu 27. marca 2010 za 
asistencie horolezcov 
stromy boli odstrá-
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nené. Vyčíslená hodnota pagaštanov bola vyčíslená na 6 639 
eur ktoré investor poukáţe na účet mesta s viazanosťou na ob-
lasť zelene. To znamená, ţe tieto peniaze z tohto účtu pôjdu 
do výsadby a údrţby zelene.  

Hlavným dôvodom na vyrúbanie stromov bol ich zdravotný 
stav. Riaditeľ hotela Ladislav Firit sanáciu stromov vysvetlil 
v tom smere, ţe stromy sa pôvodne neplánovalo zlikvidovať. 
Boli však zvnútra prehnité, preto sa dali naše náklady odstrá-
niť. Súčasné miesta na parkovanie rozšíria o plochu, na ktorej 
stojí kotolňa, ktorá sa v rámci rekonštrukcie hotela asanuje.  
Odstraňovanie starých stromov trvalo dva dni. Keďţe sanácia 
sa konala počas pracovných dní, tak musel byť z bezpeč-
nostných dôvodov čiastočne uzavretý. To sa nepáčilo ľuďom, 
ktorí po tejto mimoriadne frekventovanej časti presúvali do 
práce, alebo na nákupy. Po chodníku sa nedalo prejsť, pretoţe 
niektorí ľudia, hlavne tí netrpezliví, preskočili zábradlie a 
chodili po hlavnej ceste, čo bolo veľmi nebezpečné, lebo po 
tejto ceste jazdí stále veľa áut. Bolo treba len trocha počkať, 
pokiaľ spadne spílený konár a potom pracovníci firmy uţ ľudí 
púšťali. 

www.sme.sk 08.04.2010  
pomocná evidencia 216/1/2010 
 
Vo štvrtok 22. apríla 2010 sa slávil Deň Zeme po celom 

svete. Ani Trenčín nebol výnimkou. Na Mierovom námestí  sa 
v tento deň učili deti ochrane prírody, ochutnávali biopotravi-
ny a spoznávali prednosti cyklodopravy. Deň venovaný 
ochrane prírody spoločne pripravili Centrum enviromentál-
nych aktivít, Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty, 
Lesy Slovenskej republiky a Trenčianski skauti.  
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V jednotlivých stánkoch venovaných zemi a prírode boli 
poskytované infor-
mácie pre všetky ve-
kové kategórie, or-
ganizovali sa súťaţe 
a maľovanie na plát-
no. Deti sa hravou 
formou učili rozpoz-
návať ţivočíchy, 
rastliny, funkciu 
stromov a ekosysté-

mov. Malí i veľkí mohli si vyrobiť z ekopapieru podľa svojej 
fantázie umelecké dielo z odpadu. 

vlastné poznámky 
 
Prísnejšie európske normy postupne zatvorili skládky 

v Trenčianskom kraji. V súčasnom období  fungujú tri a naj-
väčšia v Lušteku pri Dubnici nad Váhom sa zaplní do konca 
roka 2010. Prevádzkovateľ ju chce rozšíriť, ale ľudia protestu-
jú. Z tohto dôvodu vyplýva, ţe odpad zo štyroch okresov 
Trenčianskeho kraja moţno nebude od budúceho roka kam 
vyváţať. Pôvodne slúţila pre okresy Trenčín a Ilava, ale po 
uzavretí skládok vo Sverepci a Lednických Rovniach sem za-
čali naváţať aj odpad z Povaţskej Bystrice a Púchova. „Pred-
tým sa na Luštek ukladalo asi 50-tisíc ton odpadu ročne. Dnes 
je to takmer o polovicu viac a kapacity sa rýchlo zapĺňajú,“ 
konštatoval technický riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen 
Miroslav Bicek, ktorá skládku prevádzkuje. Spoločnosť aj 
preto pripravila projekt rozširovania skládky, ktorý by mal si-
tuáciu vyriešiť na niekoľko rokov. V ňom počítajú s navý-
šením kapacity asi o milión metrov kubických. Na túto sku-
točnosť však reagujú aktivisti argumentujú blízkosťou zdroja 
pitnej vody v Kameničanoch a hroziacim znečistením pod-
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zemných vôd i záplavovým územím, na ktoré má skládka ex-
pandovať. 

 K odporcom sa pridali aj Priatelia zeme, ktorí argumentujú 
existenciou druhej skládky Lieskovec v blízkosti Lušteku, čím 
vyjadrujú nesúhlas s tvrdením, ţe nerealizovanie zámeru by 
predstavovalo rozpad systému odpadového hospodárstva v 
dotknutom regióne. Mesto Dubnica nad Váhom, v ktorej blíz-
kosti sa obe skládky nachádzajú, zatiaľ jednoznačné stanovi-
sko nezaujalo. „V prípade, ţe všetky postupy a materiály pre-
ukáţu, ţe skládka nebude mať negatívny vplyv na ţivotné pro-
stredie, potom sa mesto oficiálne vyjadrí.“ 

Zámer jej rozšírenia podporil aj Krajský úrad ţivotného 
prostredia v Trenčíne. Súčasne skomentoval situáciu v regióne 
ako momentálne váţnu, pretoţe sa zanedbali moţnosti, aby sa  
existujúce skládky zrekultivizovali. Všetky práce sa oneskorili 
a dospelo to do takého štádia, ţe hrozí, ţe odpad nebude kam 
vyváţať. V Trenčianskom kraji chýba spaľovňa, a tak sklád-
kovanie je tak jediný spôsob, ako s komunálnym odpadom na-
loţiť.  

Uskladnenie jednej tony odpadu na Lušteku dnes stojí obce 
36 eur bez DPH. V cene ešte nie je zarátaná doprava 
a poplatok obci, na ktorej území sa skládka nachádza. Ak sa 
Luštek zaplní, uţ budúci rok zvýšenie poplatkov o 50 aţ 100 
%. „Vozenie na inú skládku vychádza na 54 aţ 72 eur za tonu. 
Čím väčšia vzdialenosť, tým je drahšia doprava. Ceny zvýši aj 
mýto na cestách prvej triedy. 

www.sme.sk 15. 3. 2010 
pomocná evidencia 150/1/2010 
 
O trenčianskom múre pri Okruhovom dome armády v sú-

vislosti s budovaním podzemných garáţí sa toho uţ dosť napí-
salo, ktoré vyústilo do prerušenia stavebných prác a zakon-
zervovania spomínaného múru. Odhalený múr bol vyhlásený 
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Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky za národnú kul-
túrnu pamiatku, čím pamiatkové orgány sťaţili podmienky pre 
schválenie stavebné povolenie podzemných garáţí. Po roku 
prerušenia prichádza iniciatíva Archeologického ústavu, aby 
sa zistila odpoveď na otázku či nájdený múr bol predsunutým 
opevnením mesta, parcelačným múrom alebo súčasťou ohrady 

nejakého pozemku. 
Archeologický vý-

skum má dať odpo-
veď na otázku, či bol 
starý múr nájdený na 
pešej zóne v Trenčí-
ne naozaj predsunu-
tým opevnením mes-
ta. Toto si myslia to 
pamiatkári, na kto-

rých návrh ministerstvo kultúry vyhlásilo múr za národnú kul-
túrnu pamiatku. Archeológovia si tým však takí istí nie sú. 
„Naozaj, ten prvý dojem bol taký, ţe je to predsunuté opevne-
nie. Akonáhle sme sa však dostali k originálnym starým plá-
nom, tak sme si to začali porovnávať a musím povedať, ţe v 
ani jednom prípade 
nám na to miesto 
ten múr nezapadol,“ 
skonštatoval svoje 
zistené poznatky 
riaditeľ Archeolo-
gického ústavu v 
Nitre PhDr. Matej 
Ruttkay, CsC. Sta-
ré mapovanie však 
nesedí presne s 
dnešnými mapami. V súčasnosti sa teda nedá jednoznačne vy-

PhDr. Matej Ruttkay, CSc. Ing. Branislav Celler 
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lúčiť ani potvrdiť, ţe išlo o predsunuté opevnenie. Viac svetla 
by do veci mohol vniesť plánovaný výskum na krátkom úseku 
východnej časti múru. 

Múr nájdený pri stavbe podzemných garáţí mohol byť pod-
ľa PhDr. Mateja Ruttkaya, CSc. rovnako parcelačným múrom 
alebo súčasťou ohrady iného pozemku. „Sú tam ešte aj viaceré 
iné indície, ktoré sú na zváţenie - napríklad, ţe z vonkajšej 
strany múru nie je ţiadna priekopa, čo by sa očakávalo,“ po-
dotkol PhDr. Matej Ruttkay. Zároveň by archeológovia z tohto 

obdobia čakali 
skôr zemné opev-
nenie, ktoré by ak-
tívnejšie chránilo 
mesto pred delo-
strelectvom. PhDr. 
Matej Ruttkay tieţ 
poukazuje na to, 
ţe múr sa nachá-
dza medzi veľkým 

protitureckým 
opevnením a samotným mestom, čo je pre predsunuté opevne-
nie nelogické. Pri jeho datovaní sa dá s istotou povedať len to, 
ţe ho vybudovali niekedy medzi 15. aţ 19. storočím. 

Archeológovia múr preskúmali ešte v roku 2008. Pri prvej 
odbornej komisii, zvolanej priamo na nálezisku, vyslovili 
predpoklad, ţe by mohlo ísť o predsunuté opevnenie mesta. V 
oficiálnom písomnom stanovisku pre pamiatkový úrad však uţ 
boli zdrţanlivejší a načrtli aj ďalšie alternatívy. „Pamiatkári a 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodli ako roz-
hodli, mňa osobne trošku mrzí, ţe do toho ďalšieho procesu 
nás vôbec neprizvali napriek tomu, ţe ten výskum dodnes nie 
je ukončený,“ skonštatoval PhDr. Matej Ruttkay 

www.trencin.sk 21.05.2010 

pamiatkari a archeológovia si mali čo povedať 
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pomocná evidencia 346/1/2010 
 
Nedávne povodne začiatkom júna 2010, ktoré svojím roz-

sahom zasiahli celé Slovensko, spôsobili aj v Trenčíne na nie-
ktorých vodných tokoch problémy. Prívalová voda spôsobila 
vyliatie potoka v mestskej časti Belá a ohrozovala rodinné 
domy v jeho bezprostrednej blízkosti. Samozrejme, ţe to ne-
bolo tak hrozné ako východnom Slovensku Mesto Trenčín za-

čalo okamţite 
koordinovať bu-
dovanie hrádze 
z vriec naplne-
ných pieskom, 
ktorú realizovali 
vojaci z Veliteľ-
stva síl výcviku 
a podpory Po-
zemných síl Oz-
brojených síl 
Slovenskej re-

publiky, ktorí vrecia s pieskom ešte prikryli veľkým kamením.  
V súčasnej dobe je potok v najkritickejšom úseku prehĺbený 

tak, aby v prípade ďalších prívalových daţďov bol z hľadiska 
povodní bezpečnejší. K tomu iste prispeje aj fakt, ţe dnes je 
koryto potoka v Belej po celej svojej dĺţke vyčistené a prehĺ-
bené a to aj vďaka pracovníkom z Povodia Váhu. „S poteše-
ním sme prijali ponuku Zboru  väzenskej a justičnej stráţe 
Slovenskej republiky, ktoré ponúkli vyuţitie väzňov na po-
mocné práce pri povodniach. Vzhľadom na malý rozsah ohro-
zenia sme sa za ponuku tomto prípade poďakovali. Pre budúc-
nosť takúto ponuku radi prijmeme,“ uviedol prednosta Mest-
ského úradu Trenčín Ing. František Orolín 

www.trencin 15.06.2010 
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Stroj na vysávanie psích 

exkrementov a drobných 
nečistôt začal v stredu                
7. júla 2010 pracovať na 
Soblahovskej ulici v Tren-
číne. Toto zariadenie na 
podnet mesta kúpila vysá-
vač firma Marius Pedersen, 

ktorá zabezpečuje o čistotu v meste. O novom zariadení bliţ-
šie povedal pracovník tejto firmy Ing. Miloš Mažár, ţe zaria-
denie stálo dva a pol tisíca eur, má benzínový motor a tridsať 
litrový odpadový kôš. Celkom ich majú vo firme na celé mes-
to Trenčín šesť kusov. Vysávač pracuje na princípe sania su-
chých psích exkrementov a suchého drobného odpadu nachá-
dzajúceho v trávnatom poraste. Jeho činnosť si prišiel pozrieť 
aj primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav Celler. 

Mesto tieto lokality má vytipované, avšak vyzýva aj obča-
nov, aby nahlasovali miesta, kde by podľa nich trávnik takýto 
zásah potreboval.  

www.sme.sk 08.07.2010  
 
Obvodný úrad ţivotného prostredia v Trenčíne predĺţil o 

dva roky platnosť sta-
vebného povolenia pre 
Ţeleznice Slovenskej 
republiky na prestavbu 
ţelezničnej trate. Týka 
sa vodných stavieb v 
rámci modernizácie ţe-
leznice v Trenčíne. Jej 
začiatok v minulosti 
viackrát preloţili a po-
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volenie by v septembri stratilo platnosť. 
„Vzhľadom na veľký objem prác a časovú náročnosť stavby 

nebol do dnešného dňa vybraný zhotoviteľ stavby. Správny 
orgán posúdil dôvody, pre ktoré stavba nebola začatá a pretoţe 
podmienky a stanoviská dotknutých orgánov, za ktorých bolo 
stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené, ţiadosti vyho-
vel a predĺţil platnosť povolenia na ďalšie dva roky,” uvádza 
sa v rozhodnutí úradu, ktoré je zverejnené na úradnej tabuli 
mesta. 

Ţeleznice Slovenskej republiky termín začiatku prestavby 
etapy cez Trenčín nepoznajú. Komisia podľa hovorkyne ţe-
lezníc Martiny Pavlíkovej doposiaľ nevyhodnotila ponuky v 
tendri. Ten navyše napadla spoločnosť Skanska, ktorá ponúkla 
sumu cez 200 miliónov eúr, no bola vylúčená s odôvodnením, 
ţe nedostatočne vysvetlila ponúknutú cenu. Ţeleznice Sloven-
skej republiky sa snaţia, aby zmluva bola uzatvorená čo naj-
skôr, avšak v súlade so všetkými zákonmi, aby tak mohla Slo-
venská republika úspešne čerpať finančné prostriedky z fon-
dov Európskej únie” dodala Martina Pavlíková. 

Predpokladaný čas prestavby trate je 40 mesiacov. Ţelezni-
ce ešte nemajú všetky potrebné stavebné povolenia. Podľa 
Martiny Pavlíkovej ich budú získavať postupne, keďţe ide o 
líniovú stavbu. V súčasnosti sú vydané stavebné povolenia, 
ktoré umoţňujú začatie predmetnej stavby. Naposledy sa zača-
lo stavebné konanie v súvislosti s povolením na výstavbu no-
vého ţelezničného mosta, ktorý vybudujú v Trenčíne, aby sa 
zmiernil oblúk ţeleznice. Nariadené prerokovanie sa však 
skončilo hádkou medzi pracovníčkou Úradu pre reguláciu ţe-
lezničnej dopravy a miestnymi odporcami trate. Prerokovanie 
pracovníčka úradu vyhlásila za zmarené. 

Modernizácia trate v Trenčíne si vyţiada zbúranie letnej 
plavárne a presťahovanie tridsiatky rodín. Od začiatku sa stre-
táva s kritikou časti obyvateľov a komunálnych politikov, kto-
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rí preferujú prekládku trate mimo mesto. Proti, aj za moderni-
záciu ţeleznice boli v minulosti vypísané dve petície. 

Mesto má v trasovaní ţeleznice jasno a uţ v roku 2005 vy-
dalo územné rozhodnutie k ţeleznici a v súčasnosti stavia pre 
dotknutých ľudí nové domy a na Ostrove novú letnú plaváreň. 
Modernizácia ţelezničnej trate sa momentálne blíţi k Púcho-
vu. Ţeleznice Slovenskej republiky pracujú na úsekoch medzi 
Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami pred Trenčínom a 
medzi Trenčianskou Teplou a Belušou. 

www.sme.sk 27.07.2010 
pomocná evidencia 522/1/2010 

 

Mesto Trenčín sa rozhodlo systematicky revitalizovať ze-
leň. Prvou lastovičkou v tomto smere sa stal parčík na Holu-
byho námestí na Sihoti. Do uţívania nielen Sihoťanom ho dňa 
31. augusta 2010 odovzdali za osobnej účasti primátora mesta 
Ing. Branislava Cellera a predstaviteľov zmluvnej spo-
ločnosti Marius Pedersen, ktorá revitalizáciu zabezpečovala. 
Napriek chladnému a daţdivému počasiu si otvorenie zreno-
vovaného námestíčka nenechalo ujsť niekoľko zvedavcov. 

Holubyho námestie na sídlisku Sihoť je dnes veľmi príjem-
ným priestorom na oddych a relaxáciu. „Verím, ţe tento krás-
ny kúsok zelene 
s novými lavička-
mi a kvetmi prine-
sie všetkým radosť 
a ţe sa tu budete 
radi stretávať,“ za-
ţelal Trenčanom 
primátor 

Predtým neudr-
ţiavaná oddychová 
zóna sa počas nie-
koľkých prázdninových týţdňov poriadne zmenila a opeknela, 



709 
 

veď len odpadom z parčíka sa podarilo naplniť desať vriec. 
Okrem toho tu orezali suché konáre na stromoch, čím sa celý 
park presvetlil. Nový je nielen štrk na chodníkoch, ale nové sú 
aj lavičky,  odpadové nádoby a kvetinová výzdoba. 

Mesto Trenčín v súčasnosti pripravuje novú kyslíkovú drá-
hu na Brezine a v Parku M. R. Štefánika sa finišuje s re-
konštrukciou altánku, ktorý by mali otvoriť uţ o niekoľko dní 

www.trencin.sk 01.09.2010 
 

Dňa 6. septembra 2010 v Kultúrnom stredisku Juh na Ky-
jevskej ulici v Trenčíne, zasadal Výbor mestskej časti Juh za 
účasti hlavnej architektky mesta Trenčín Ing. arch. Adriany 
Mlynčekovej, poslancov a občanov  sídliska, na ktorom boli 
predloţené architektonické návrhy potenciálneho rozvoja 
a prípadného zahájenia následných rekonštrukčných prác na 
radových garáţach sídliska Juh. Poţiadavkou mesta Trenčín 
bolo vypracovať komplexný pohľad na moţné riešenia kritic-
kej situácie ohľadne radovej nadstavby garáţí v jednotlivých 
lokalitách sídliska Juh. Radové garáţe sú dlhú dobu 
v havarijnom stave, zateká do nich, opadáva omietka. 
Z dôvodu nesprávneho postupu pri hydroizolačných prácach je 
nutná celoplošná sanácia hydroizolácie, zároveň je nutná rea-
lizácia novej. Asfaltové strechy garáţí slúţiace zároveň ako 

parkovacie plochy pre 
ďalšie vozidlá sú takisto 
v značne poškodenom 
stave a je nutná ich opra-
va. Ich dlhodobé vyuţíva-
nie a s tým spojená záťaţ 
viedla v  niektorých prí-
padoch k značnému po-

škodeniu týchto objektov. Situácia je kritická a ţiada si rieše-
nie. 
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Takisto bolo nutné zhodnotiť celkový prínos statickej do-
pravy, vyhodnotiť a analyzovať moţnosti rozvoja, predloţiť 
štúdiu následnej úpravy zelene a okolitého terénu. 

Ideový návrh konštrukčného riešenia, štúdiu projektu, via-
ceré varianty a  vizualizáciu objektu nadstavbových garáţí 
prezentoval Ing. arch. Michal Vojtek. Štúdiu vypracoval 
podľa pokynov a poţiadaviek mesta Trenčín. Cieľom bolo po-
núknuť riešenie dlhodobo neúnosnej situácie týkajúcej sa ra-
dových garáţí na Juhu. Poukázal na výhody a nevýhody jed-
notlivých variantov, na finančné, stavebné a environmentálne 
ukazovatele projektu. 

V prípade staticky vhodných podmienok a  vyhovujúceho 
stavu pre samotnú nadstavbu, budú kontaktovaní vlastníci jed-
notlivých garáţí ohľadne následných rokovaní a prípadného 
vyuţitia ponúkaných moţnosti. V uplynulých rokoch sa poda-
rilo zrekonštruovať garáţové objekty na uliciach gen. Svobodu 
a Novomeského. V rozpočte mesta na rok 2010 čiastka na op-
ravy vyčlenená nie je. Prioritou poslanca Výboru mestskej 
časti Juh Branislava Zubričaňáka bude zasadzovať sa o vy-
členenie peňazí z následného rozpočtu mesta na rekonštrukciu 
týchto objektov. Priestor na vyjadrenie svojich názorov 
a námietok dostali aj prítomní občania a samotní majitelia ga-
ráţí, podnety ktorých boli zaznamenané a budú zakompono-
vané do následnej štúdie.  

www.trencinjuh.sk 14.09.2010  
 
Trenčín pripravil v sobotu 11. septembra 2010 benefičnú 

akciu pod názvom Psíci psíkom, ktorú pripravili na podporu 
Karanténnej stanice Trenčín.  Táto benefičná akcia na pomoc 
psíkom sa konala v priestoroch poľovníckej strelnice pri sta-
vidlách za mostami. Ako povedala za organizátorov Terézia 
Balušíková, s myšlienkou pomôcť nejako opusteným psíkom 
sa pohrávali uţ dlhšie. Vodila von psíkov z karanténnej stani-
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ce a videla, v akých podmienkach tam ţijú. Psíkov je veľa a 
ľudí, ktorí sa o ne starajú málo Tí nemajú čas pripravovať a 
robiť akcie, ktoré by im pomohli. Tak sme sa rozhodli, ţe ta-
kúto pripravíme,“ povedala Terézia. Pripravovať ju začali za-
čiatkom prázdnin. Ako dodala, chcú, aby toto podujatie malo 
pokračovanie. „Ak bude mať ohlas, budeme sa snaţiť, aby sa 
to stalo tradíciou.“ 

Okrem súťaţí pre psíkov Orieškiáda či minipreteky Agility 
pripravili sprievod-
né ukáţky dogdan-
cingu, dogfrisbee či 
športovej kynoló-
gie. „Tu mohli sú-
ťaţiť všetci psíko-
via, čo je na rozdiel 
od výstav, kde sú-
ťaţia len s papier-
mi. V súťaţi agili-
ty, teda poslušnosti, 

mali diváci moţnosť vidieť, ţe aj psíkovia z útulkov, ktoré bo-
li osvojené, sa dokáţu správnym prístupom veľa naučiť,“ po-
vedala Terézia Balušíková.  

Na Orieškiáde mohli majitelia prihlásiť psíka do niektorej z 
troch kategórií, alebo aj do všetkých. V dvoch, porotcovský 
miláčik a psík šikula rozhodovali porotcovia, psíka sympaťáka 
vyberali diváci. Aby sa zoznámila porota aj návštevníci so sú-
ťaţiacimi psíkmi, nastúpili všetci do radu a postupne ich maji-
telia predstavili. Súťaţili cez tri desiatky psíkov, väčšinou krí-
ţencov. Viacerí majitelia ich mali práve z útulkov. 

Psíka Okiho trénuje jeho majiteľka Veronika Topoľská od 
jari a podľa jej slov je veľmi učenlivý. „Z útulku sme ho brali, 
keď mal dva roky. Dovtedy som nemohla mať psíka, a tak 
som za nimi chodila aspoň do útulku a vodila ich von. A neja-
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ko si ma Oki našiel, lebo podľa vzhľadu by som si ho na prvý 
raz určite nevybrala. Presvedčil ma svojím charakterom,“ ho-
vorí Veronika, ktorá naučila Okiho zdolať dráhu, preskakovať 
prekáţky, slalom medzi tyčkami, prebehnúť tunelom. „Aj psík 
z útulku sa dá sa vycvičiť, hoci je starší. Vedia si váţiť, ţe do-
stali druhú šancu. A veľmi prilipnú k majiteľovi.“  

Podobnú skúsenosť má aj Erika Ožvaldová, ktorá si vzala 
z útulkov aţ štyroch psíkov. Keď si ich brala, bývali ešte v by-
te, teraz uţ majú psíkovia svoj výbeh na záhrade rodinného 
domu. „Psík z útulku je oveľa vďačnejší, ako od chovateľov, 
lebo vie, ţe je vyslobodený z koterca, vie, ţe sa mu pomohlo. 
Naviac nie sú ani také náchylné na choroby, ako čistokrvné 
psy. Nemáme s nimi ţiadne problémy, sú odolné a majú dobrú 
imunitu.“  

Aj v rodine Kališovcov našli nový domov psíkovia z útulku. 
„Na prvého ma prehovorila dcérka, keď mala štyri roky a po-
tom sme si povedali, ţe pri jednom sa dokáţeme postarať aj o 
ďalšieho. Mama má tieţ dvoch psíkov a oboch z trenčianskej 
karanténnej stanice,“ hovorí Michaela Kališová. Na Orieš-
kiádu prišla spolu s dcérkou Karolínou, ktorá súťaţila s krí-
ţencom Lolou. „Je veľmi šikovná a pokojná a veľký dobrák," 
dodáva, s tým, ţe by k nim najradšej presťahovali celú útulok, 
ale majú malý byt, takţe zatiaľ dvaja psíkovia musia stačiť.  

Medzi súťaţiacimi bola aj Badina. „Je z útulku, má šesť ro-
kov a je to kríţenec, ale nevieme čoho,“ povedala Nikola 
Miklasová z Trenčína. Ako doplnila jej sestra Ivana, videli jej 
fotku v novinách a tak sa im zapáčila, ţe sa pre ňu hneď vy-
brali. Keď si ju brali, mala tri mesiace. „Je to učenlivý psík, 
ale robí si aj čo chce. Poslúcha, keď vidí piškótu,“ prezradila 
Nikola.  

O svojom psíkovi povedala Daria Dankovičová, ţe ju majú 
od šteniatka a dostali ju od známych, ktorí ich chceli dať utra-
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tiť. „Je šikovná, je to milý hravý psík a ani veľmi nešteká,“ 
dodala.  

Výťaţok z akcie odovzdali organizátori zástupcom tren-
čianskej karanténnej stanice, v ktorej je v súčastnosti 65 v 23 
kotercoch. „Psíkovia by najviac potrebovali nové domovy, Pre 
nich, ale potrebujeme deky na zimu na zateplenie kotercov, 
uteráky, misky obojky, vôdzky, krmivo,“ vymenovala Lenka 
Mikušová. Podľa nej teraz ľudia menej berú psíkov, ako ešte 
pred rokom či dvoma. „Psíkovia z útulku sú vďačnejšie ako od 
chovateľa. Poznám prípady, keď sa u nás neznášali s inými 
psami, ale keď sa dostali do novej rodiny, zrazu nemajú s ni-
čím problém,“ povedala Mikušová. Ako pripomenula, záleţí, 
ako sa budú k nim ľudia správať, pretoţe pes nie je zlý, za je-
ho zlým správaním je človek. 

www.sme.sk 16.09.2010 
pomocná evidencia 608/1/2010  
 
Od štvrtka 8. júla 2010 môţu 

občania Slovenska uţ po ôsmy 
raz hlasovať v súťaţi Strom ro-
ka. Medzi dvanásť finalistov, 
ktorých vybrala porota zo 79 pri-
hlásených stromov sa dostala aj 
storočná Vŕba biela z Trenčína.  

„Najmladšou je tridsaťpäťroč-
ná vŕba biela z Košíc, so zaují-
mavým plazivým tvarom kmeňa  
a konárov. Najstarším  spomedzi 
finalistov  je 850 - ročný dub let-
ný  z Dubinného, ktorý patrí me-
dzi najstaršie stromy v  Európe. O 
titul Strom roka 2010 sa uchádza 
aj sedemstoročný tis obyčajný z Pruského, pod ktorým písal 
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básne Hugolín Gavlovič. Medzi dvanástku finalistov sa dosta-
la aj exotická pavlovnia plstnatá z Trnavy, ktorá kvitne do fia-
lova,“  informoval Milan Hronec, programový manaţér Na-
dácie Ekopolis, ktorá súťaţ vyhlasuje. Z nášho Trenčína sa do 
finále dostala vŕba biela. Táto storočná vŕba nachádza na Je-
senského ulici v závetrí Alianz – poisťovne. Má obvod kmeňa 
465 centimetrov a výšku 18 metrov. Do súťaţe ju prihlásil Jo-
zef Struhár z Bošáce, ktorý podľa jeho slov pozná vŕbu uţ 
dvadsať rokov a hovorí o nej, ţe „je to krásny strom, mohutný, 
podľa mňa je to najväčšia známa vŕba na Slovensku.“ Zacho-
vanie vŕby je podľa neho výsledkom citlivého prístupu 

architekta novej 
budovy, ktorý 
prispôsobil jej 
polkruhový tvar 

majestátnemu 
stromu, čo je v 
našich podmien-
kach ojedinelý 
jav. Na tomto 
strome je zaují-
mavé to, ako sa 

strom regeneroval po auguste 2008, keď ho značne poškodila 
veterná smršť. 

Trenčianske noviny 12.07.2010  
pomocná evidencia 487/1/2010 
 

      Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade, ktoré sa mali 
pôvodne začať na jeseň v roku 2010, sa presunuli na jar 2011. 
Informovala o tom riaditeľka Trenčianskeho múzea Katarína 
Babičová. Momentálne sa na hrade robia odvodňovacie práce, 
ktoré by mali vyriešiť statické problémy hradu. Odvodňovanie 
bude stáť pribliţne 133 - tisíc eúr, je financované z prostried-
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kov Trenčianskeho samosprávneho kraja a do konca roka 2010 
by mali byť tieto práce na ňom ukončené. 

„Bez toho nemá zmysel začať rekonštrukčné práce,“ vysvet-
lila Katarína Babičová dôvody budovania odvodnenia. Hrad 
podľa nej nebol riadne odvodnený, taktieţ tam nebola vybu-
dovaná kanalizácia, čo povaţuje aj za jeden z dôvodov zrúte-
nia časti hradieb v roku 2003 a o dva roky neskôr zase vypadla 
ďalšia časť vonkajšieho plášťa múru. Všetky ríny a vody sa do 
konca roka napoja na jedno centrálne odvodnenie, ktoré za-
chytí väčšinu daţďovej vody.  

Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník Trenčianskeho 
hradu získal z eurofondov 2,5 milióna eúr na jeho opravu. Za 
tieto prostriedky zrekonštruujú objekt kasární v časti dolného 
hradu, ktorý je podľa správcu hradu, uţ dlhší čas v havarijnom 
stave a padajúce skaly ohrozujú návštevníkov. 

www.sme.sk 28. 9. 2010  
 

     Projekt Auparku v centre Trenčína získal ďalšie povolenie. 
Prešiel posudzovaním vplyvov na ţivotné prostredie a Minis-
terstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky ho odporučilo. Rezort má však 
38 podmienok. 

Proti projektu vystúpili pamiatkari. Krajský pamiatkový 
úrad v Trenčíne namietal výšku centra, ktorá podľa jeho názo-
ru zatieni panorámu na stred mesta pod hradom. Aj Pamiatko-
vý úrad Slovenskej republiky tvrdí, ţe veľký objekt v popredí 
historického jadra môţe negatívne ovplyvniť vyznenie pano-
rámy mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorú úrad povaţuje za 
jednu z najvýznamnejších na Slovensku. 

Ministerstvo pôdohospodárstva, ţivotného prostredia a re-
gionálneho rozvoja Slovenskej republiky konštatovalo, ţe 
stavba musí rešpektovať okolitú zástavbu. Tieţ, ţe začiatok 
výstavby je moţný aţ po vybudovaní kruhovej kriţovatky pod 
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cestným mostom. To je podmienka aj Mesta Trenčín aj Slo-
venskej správy ciest. 

Mesto Trenčín s výstavbou Auparku súhlasí. Investorovi uţ 
dalo súhlas na výrub necelej stovky stromov v malom parčíku 
medzi spleťou ciest, ktoré sa na predmetnom pozemku mo-
mentálne nachádzajú.. Vyrúbať ich však budú môcť aţ po vy-
daní právoplatného stavebného povolenia. Za stromy musí in-
vestor zaplatiť náhradu 89 500 eúr. Trenčín povolenie stavby 
podmienil vyriešením okolitej dopravy, čo si vyţiada aj vybu-
dovanie kruhového objazdu pod cestným mostom. Mesto tieţ 
nesúhlasilo s pôvodným projektom. Investor vypracoval nový, 
ktorý má opticky pripomínať okolitú zástavbu a nie jeden veľ-
ký blok. 

www.sme.sk 04.09.2010 
 
Od štvrtka 16. septembra 2010 sa budú môcť Trenčania 

zbavovať veľkoobjemového odpadu v druhom zbernom dvore 
na území mesta, ktorý bude umiestnený v areáli Mestského 
hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici a prevádz-

kovať ho bude Spo-
ločnosť Marius Peder-
sen. Zberný dvor sláv-
nostne otvorili dňa 13. 
septembra 2010 za 
účasti primátora Mesta 
Trenčín Ing. Branis-
lava Cellera. 

Obyvatelia Trenčína 
s trvalým pobytom v 
meste, ako aj tí, ktorí 

sa prihlásili k poplatku za komunálny odpad a drobný staveb-
ný odpad, ho budú môcť vyuţívať bezplatne v pondelok aţ 
sobotu od 8.00 do 18.00 hodiny. Zriadením ďalšieho zberného 
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dvora chce dať mesto Trenčín moţnosť zbavovať sa veľkoob-
jemového odpadu, čo najväčšiemu počtu obyvateľov a záro-
veň tak minimalizovať vznik čiernych skládok v Trenčíne. 
„Rozhodnutie zriadiť druhý zberný dvor v meste vyplynulo z 
potreby zberu separovaného odpadu 
a zhodnocovania druhotných suro-
vín z domácností. Tieţ sme chceli 
vyjsť v ústrety obyvateľom ţijúcim 
v mestských častiach, ktoré sú 
vzdialené od zberného dvora na Zla-
tovskej ulici, čo mnohých odrádzalo 
od toho, aby sem odpad priviezli,“ 
doplnil vedúci útvaru ţivotného 
prostredia a dopravy Mestského 
úradu v Trenčíne Ing. Ladislav Pe-
trtýl.  

Pôvodne druhý zberný dvor v Trenčíne chcelo mesto vybu-
dovať na nevyuţívanom mestskom pozemku pri trafostanici 
na Liptovskej ulici na sídlisku Juh. Obyvatelia z okolitých by-
toviek však nesúhlasili s jeho zriadením v ich blízkosti, a preto 
ako náhradnú alternatívu vybralo novú lokalitu na Soblahov-
skej ulici. 

www.sme.sk 13.09.2010 
pomocná evidencia 603/1/2010  
 
V dňoch 4. októbra aţ 3. novembra 2010 prebiehalo na 

území mesta Trenčín „Jesenné upratovanie“. Vývoz biolo-
gicky rozloţiteľného odpadu zo záhradkárskych osád sa usku-
točnil v dňoch 16. októbra 2010 a 23. októbra 2010.  

Odpad z jednotlivých stanovíšť bol odváţaný pomocou 
Ekocaru, ramenových nakladačov a malého hákového nakla-
dača. Zber nebezpečných odpadov bol vykonávaný priebeţne 
malým hákovým nakladačom. Malý hákový nakladač zabez-
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pečoval aj dočisťovanie stanovíšť po odvoze posledného kon-
tajnera. Biologicky rozloţiteľný odpad bol zhodnotený na 
kompostárni biologických odpadov v Trenčíne. Objemný od-
pad bol zneškodnený uloţením na skládke odpadov „Luštek“ 
v Dubnici nad Váhom. Nebezpečné odpady, OEEZ boli do-
časne uloţené v skladoch nebezpečných odpadov na  Zlato-
veckej ulici v Trenčíne a následne odvezené  na zhodnotenie a 
zneškodnenie.  

Na jednotlivých stanovištiach kontajnerov (s výnimkou zá-
hradkárskych osád) boli umiestnené 2 kusy veľkoobjemových 
kontajnerov, do ktorých bolo moţné ukladať biologicky rozlo-
ţiteľný odpad a objemný odpad. Aby nedošlo k miešaniu jed-
notlivých zloţiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozlo-
ţiteľného odpadu, prípadne aby do kontajnerov neboli umies-
tňované nepovolené druhy odpadov, na kaţdom stanovišti bol 
počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamest-
nanec Marius Pedersen, a.s. Trenčín, ktorý koordinoval celý 
systém odberu odpadu na danom stanovišti.  
Vývozy veľkoobjemových kontajnerov: 

- Počet stanovíšť IBV, KBV                     98             
- Počet stanovíšť (záhradkárske osady)             16 
- Počet vývozov – objemný odpad            140 
- Počet vývozov – biologicky rozloţiteľný odpad  176  

Zozbierané množstvá odpadov: 
- Oleje a tuky               0,045 t 
- Obaly obsahujúce nebezpečné látky                      2,875 t 
- Zariadenia obsahujúce chlórfluórované                1,375 t 

uhľovodíky (napr. chladničky)           
- Elektrické a elektronické zariadenia           5,260 t 
- Opotrebované pneumatiky             3,025 t 
- Biologicky rozloţiteľný odpad        125,39  t 
- Objemný odpad                  162,91  t 
- Spolu                    300,88  t 



719 
 

   
Celkové náklady spojené s jesenným upratovaním v Tren-

číne boli vyčíslené celkom na 20 387,76 eúr. 
Jesenné upratovanie mesta Trenčín sa uskutočnilo bez vý-

raznejších problémov. Súbeţne s činnosťou v oblasti odpadov 
boli vykonávané v jednotlivých lokalitách aj práce pri čistení 
verejnej zelene a miestnych komunikácií.  

pomocná evidencia 813/1/2010 
 
Vydaniu stavebného povolenia na výstavbu nového ţelez-

ničného mosta cez rieku Váh v Trenčíne nestojí nič v ceste. 
Povedal to riaditeľ Sekcie špeciálneho stavebného úradu, Úra-
du pre reguláciu ţelezničnej dopravy Štefan Hrivnák. „Vý-
sledkom miestneho zisťovania je, ţe ţiaden účastník konania a 
dotknutý orgán nevyslovil námietku, ktorá by bránila vydaniu 
stavebného povolenia,“ s tým, ţe územné rozhodnutie na stav-
bu podpísal trenčiansky primátor uţ pred piatimi rokmi. 

S vydaním stavebného povolenia súhlasilo bez výhrad aj 
mesto Trenčín. Poslanec trenčianskeho mestského zastupiteľ-
stva Ján Babič však nepovaţuje bezvýhradné schválenie vy-
dania stavebného povolenia zo strany vedúcej útvaru architek-
túry a územného plánovania pri Mestskom úrade Ing. arch. 
Adriany Mlynčekovej za správne. Mesto je na strane investo-
ra. „Chýbali informácie a chýbali poţiadavky mesta v rámci 
dopravnej situácie v prípade staveniska a samotného projektu. 
Mesto je od začiatku jednostranne na strane investora. Chá-
pem, ţe chceme takúto investíciu, ale nie podvoliť sa všetkým 
podmienkam a nadbiehať poţiadavkám investora. Veci sa dali 
riešiť aj inak,“ povedal Ján Babič. Mlynčeková sa k problému 
pre médiá odmietla vyjadriť. 

Účastníci konania akceptovali pripomienku občianskeho ak-
tivistu Norberta Brázdu, ktorý pre moţné poškodenie a ná-
sledné odškodnenie poţadoval statické posúdenie priľahlých 
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stavieb. Poukázal aj na skutočnosť, ţe na ústnom konaní nebol 
predloţený plán organizácie výstavby. „Je to fraška. Uţ vo-
pred bolo jasné, ţe stavebné povolenie bude vydané a na neja-
ké námietky občanov dotknutých stavbou sa vôbec nehľade-
lo,“ zdôraznil Brázda. 

Nový  ţelezničný most cez Váh v Trenčíne je súčasťou tre-
tej etapy modernizácie ţelezničnej trate na rýchlosť 160 km v 
úseku Zlatovce - Trenčianska Teplá. Podľa zástupcu generál-
neho projektanta - spoločnosti Reming Consult Jána Špánika 
bude most dlhý 360 metrov, stáť bude na siedmich pilieroch a 
bude slovenským unikátom. 

Ako prvý na Slovensku sa bude stavať metódou letmej be-
tonáţe, bude mať špeciálne trakčné vedenie, presklené proti-
hlukové steny a koľaje budú pevne ukotvené v betónovom 
lôţku. Jeho výstavba by mala trvať dva roky. 

www.sme.sk 07.10.2010 
pomocná evidencia 666/1/2010 
 
Dočasné vyriešenie alarmajúceho stavu kriţovatky pri sta-

nici pohonných hmôt ESSO pod Juhom na výpadovku 1./61 
do zóny obchodných centier sa blíţi. Mesto Trenčín pristúpilo 
k tejto investícii aj napriek tomu, ţe nie je vlastníkom ani 
správcom ciest, ktoré vstupujú do kriţovatky. Vlastníkom 
oboch ciest je Trenčiansky samosprávny kraj a ich správcom 
je Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja. Mesto 
Trenčín však riešenie neúnosnej kaţdodennej situácie vodičov 
vzalo do svojich rúk a pripravilo rýchlo realizovateľný variant 
spočívajúci na dočasnom osadení svetelných dopravných zna-
čení. Tie budú zosynchronizované s najbliţšími kriţovatkami, 
aby nevznikali zápchy. 

Trvalé riešenie kriţovatky bolo naprojektované ako súčasť 
druhého cestného mostu cez rieku Váh v Trenčíne, na ktorú 
bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Na realizáciu 
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stavby jej investor SSC IVSC Ţilina uţ vyhlásil výberové ko-
nanie. Mesto Trenčín uţ v minulosti poţiadalo investora stav-
by, aby uvedenú stavbu zaradil medzi prioritné stavby. 

Provizórne riešenie kriţovatky prostredníctvom cestnej sve-
telnej signalizácie s jej technickými prvkami bude moţno po-
uţiť pri riešení iných kriţovatiek v meste. Počas úpravy kriţo-
vatky bude treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Toto 
riešenie bolo odovzdané do uţívanie motoristom dňa 29. ok-
tóbra 2010.  

www.trencin.sk 12.10.2010 
 
Modernizácia ţelezničnej trate medzi Novým Mestom nad 

Váhom a Púchovom za 7,2 mil. eúr získala stavebné povole-
nie. Jej výstavba by mala trvať 15 mesiacov. „V priebehu sta-
vebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by 
znemoţňovali povolenie stavby,“ uvádza sa v stavebnom po-
volení. Ak sa proti rozhodnutiu stavebného úradu do 15 dní 
nikto neodvolá, stavebné povolenie bude právoplatné. 

V rámci modernizácie sa zrušia úrovňové priecestie s cestou 
2/507 (Vlárska ulica) v Trenčíne a vybudujú sa chodníky. Pro-
jekt rieši mimoúrovňové kriţovanie ţeleznice s cestou a v 
mieste terajšieho úrovňového priecestia bude vybudovaný 
podjazd. V Trenčíne vznikne taktieţ nový ţelezničný most, 
ten je však samostatný objekt a povolenie na výstavbu uţ zís-
kal. „Uskutočnením stavby za stanovených podmienok nedô-
jde k zhoršeniu ţivotného prostredia, za podmienok uvede-
ných v tomto povolení nie je ohrozený verejný záujem ani ne-
primerane obmedzené alebo ohrozené práva a právom chráne-
né záujmy účastníkov konania,“ uvádza sa v stavebnom povo-
lení. 

www.sme.sk 26. 10. 2010  
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V súvislosti so zahusťovaním dopravy v meste Trenčín sa 
na jeho komunikáciách vytvárajú rozličné kolízne miesta. Jed-
ným z takýchto kritických miest, najmä s ohľadom na chod-
cov, je uţ dlhší čas prechod kriţovatkou Ulíc gen. M. R. Šte-
fánika a Kukučínovej ulice. Mesto Trenčín po zváţení rozhod-
lo zvýšiť bezpečnosť na tejto kriţovatke vybudovaním cestnej 
svetelnej signalizácie. 

„Pri hľadaní riešenia sa prioritne vychádzali zo zabezpeče-
nia maximálnej bezpečnosti celej kriţovatky. Z tohto dôvodu 
bude riadená nielen tzv. semaformi na tlačidlo pre chodcov pri 
priechode, ale budú na nej riadené všetky dopravné toky,“ 
zdôraznil vedúci útvaru ţivotného prostredia a dopravy Mest-
ského úradu v Trenčíne Ing. Ladislav Petrtýl.  

Z dôvodu maximálnej bezpečnosti bude aj v oboch smeroch 
zakázané odbočovať vľavo na Kukučínovu ulicu, čo znamená, 

ţe : 
- z centra mesta sa 

tak nebude dať od-
bočiť do dolnej 
časti Kukučínovej 
ulice. Vodiči sa na 
ňu dostanú otoče-
ním sa na okruţnej 
kriţovatke pri 
MAX-e a násled-

ným odbočením v smere od Ţiliny; 
- naopak, na tzv. hornú časť Kukučínovej ulice sa bude moţné 

odbočiť len zo smeru od centra mesta. Pre orientáciu cu-
dzích vodičov, teda nie z Trenčína pribudne aj nové do-
pravné značenie, ktoré ich bude na Kukučínovu ulicu navá-
dzať.  
Ing. Ladislav Petrtýl dodal, ţe v súčasnosti je vypracovaná 

a predrokovaná projektová dokumentácia a čaká sa na posled-



723 
 

né vyjadrenia príslušných dotknutých orgánov. Prípravné prá-
ce v teréne by sa mali začať 5. novembra 2010. Cestná svetel-
ná signalizácia na tejto kriţovatke aj s príslušnou úpravou do-
pravného značenia by tak mala byť dokončená začiatkom de-
cembra 2010.  

I napriek tomu, ţe všetko bolo pripravené na realizáciu, 
investíciu stopol primátor Ing. Branislav Celler pre odpor ve-
rejnosti. 

Info Trenčín 03.11.2010 
pomocná evidencia 740/1/2010 
 

V reštaurácii pri synagóge sa dňa 29. októbra 2010 ukončil 
7. ročník Klubu darcov, ktorý vyhodnotil štyri predloţené 
projekty ako úspešné. Predstavilo sa : 
- Trenčianske hradné divadlo s novou hrou „Všetko o ţenách“,  
- Tanečná skupina Goonies v tradičnej „Tanečnej rozprávke 

Vianoc“,  
- Tanečná skupina Dţamál so známym „Laugaricio Orient 

Show“ 
-  a Kultúrne centrum Kubra predloţilo projekt zabezpečenia 

celoplošnej zrkadlovej steny pre výučbu orientálneho tanca, 
kalanetiky, aerobiku a gymnastiky detí materskej školy 
i Detského folklórneho súboru Kubranček.  
Kaţdý z projektov bol podporený sumou 400 euro. Zvyšnú 

nerozdelenú sumu vo výške 1.096 euro rozhodli členovia Klu-
bu darcov presunúť do ďalšieho ročníka Klubu darcov v roku 
2011. Ako kaţdý rok ani teraz nechýbali prezentácie šiestich 
minuloročných úspešných projektov. 

O hudobný úvod slávnostného večera sa postarala dvojica 
muzikantov, pedagógov zo Základnej umeleckej školy Pádi-
vého v Trenčíne – Mgr. art. Samuel Bánovec a Ludvík Sou-
kup. Ľahký dţez a melancholický šansón boli vynikajúcou ku-
lisou a príjemným oţivením spoločenského, a tak trochu aj 
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pracovného večera, pretoţe sa uskutočnil v roku desiateho vý-
ročia. Desaťročie jeho existencie je významný míľnik a hoci 
Trenčianska nadácia ešte stále nedosiahla dospelý vek, doká-
zala za toto krátke obdobie, z pohľadu rozvoja komunitných 
nadácií, vtiahnuť do svojich aktivít úctyhodné mnoţstvo ľudí, 
ktorí pre nadáciu pracovali, boli a stále sú jej priatelia alebo 
darcovia, bez ktorých by ţiadna z jej aktivít neexistovala. Aj 
ku Klubu darcov sa za tých desať rokov viaţu významné čísla.  

Klub darcov za toto desaťročné obdobie podporil 55 pro-
jektov v hodnote 27.900 euro a najviac sa táto podpora týkala 
oblasti kultúry v meste Trenčín. Jeho aktivity môţu kaţdoroč-
ne pokračovať vďaka vzácnemu individuálnemu darcovstvu, 
v súčasnosti 44 aktívnych členov. Na druhej strane však nie je 
zanedbateľná ani moţnosť darcov priamo a adresne rozhodo-
vať o podpore verejnoprospešných aktivít z prostriedkov Klu-
bu darcov. 

vlastné poznámky 
 
Na Brezine sa dňa 19. novembra 2010 strieľalo. Mimoriad-

nu poľovačku povolil Obvodný lesný úrad v Trenčíne na zá-
klade ţiadosti mesta Trenčín. Dôvodom rozhodnutia bolo 
premnoţenie diviakov, ktorí spôsobujú škody nielen v leso-

parku Brezina, ale 
najmä na pozemkoch 
susediacich s leso-
parkom. 

„Mal som nie-
koľko telefonátov od 
známych, ktorí mi 
volali, sme na pre-
chádzke a diviaci sú 
pred nami,“ povedal 
predseda Poľovníc-
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keho zdruţenia Ostrý vrch so sídlom v Soblahove Ján Drha. 
Keďţe lesopark uţ desaťročia nie je poľovným pozemkom a 
diviačia zver tu nemá prirodzeného nepriateľa, stráca plachosť 
a pre návštevníkov lesoparku môţe byť nebezpečná. Diviak je 
učenlivý tvor, on si tu zvykol, aj na ľudí uţ reaguje nie ako na 
ľudí. Ani v psoch, s ktorými sem ľudia z panelákov chodia 
nevidí nebezpečenstvo. 

V tento poľovný deň poľovníci prečesali iba tretinu leso-
parku. Na premnoţenú diviačiu zver budú pravdepodobne mu-
sieť zorganizovať ešte dve takéto akcie. Na poľovačke sa zú-
častnilo 38 poľovníkov strelcov so šiestimi poľovnými psami 
a 18 honcov. Podľa Jána Drhu sa im podarilo prejsť asi len tre-
tinu celého parku. „Počet diviačej zveri sa tu pohybuje okolo 
stovky a sto kusov na tristo hektárov lesa je abnormálne,“ po-
vedal. Za dopoludnie ulovili trinásť diviakov. Vzorky diviny 
poslali do laboratórií na zistenie chorôb. Ak budú negatívne, 
poľovné zdruţenie ponúkne divinu záujemcom na predaj. 

Počas poľovačky na jedného z poľovných psov zaútočil 
dospelý kanec. Psa napadol a spôsobil mu asi dvadsať centi-
metrovú trţnú ranu. „Niet sa čo čudovať, on je tam doma,“ 
povedal Drha. Uloviť agresívneho diviaka sa ale poľovníkom 
nepodarilo. Neobyčajná poľovačka si vyţadovala prísne bez-
pečnostné opatrenia. 

„Vyvesili sme po lesoparku asi tridsať oznámení, upozor-
ňovali sme na poľovačku cez tlač, poţiadali sme o spoluprácu 
mestskú políciu, ktorá hliadkovala na prístupových cestách,“ 
povedal poľovník. Keďţe sa im podarilo prejsť len asi tretinu 
lesa, do 31. januára budúceho roku by sa mali na Brezine 
uskutočniť ešte dve poľovačky. „Keď spočítam, ktoré oblasti 
sme neprešli, aké sú členité a zarastené krovinami, dá sa pred-
pokladať, ţe diviaky tam určite sú.“ 

Trenčianske noviny 26.11.2010 
pomocná evidencia 799/1/2010  
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Dňa 25. novembra 2010 bol prerazený ţelezničný tunel pod 
Turecký vrch pri Novom Meste nad Váhom, ktorý je súčasťou 
modernizácie ţelezničnej trate na úseku Nové Mesto nad Vá-
hom – Púchov za účasti predstaviteľov štátnej správa a samo-
správy. Z informácie o výstavbe tunela podal Ján Kušnír. 
„Výstavba tunela trvala jedenásť mesiacov. Tunel je na Slo-
vensku v poradí sedemdesiaty šiesty, zrealizovaný ako prvý po 
päťdesiatich rokoch. Turecký vrch mal najlepšie geologické 
podmienky zo všetkých tunelov, ktoré sa na Slovensku budo-
vali. Stavbu označil ako takmer bezproblémovú.“ Hlavný in-
ţinier projektu Ing. Anton Podolec konštatoval, ţe „stavba 
tohto tunela bol pilotným projektom, z ktorého budú čerpať pri 
projektoch ďalších pripravovaných tunelov. Pri projekte bola 
pouţitá ako ţelezničný zvršok pevná jazdná dráha, koľajová 
dráha bola zabetonovaná do ţelezobetónovej dosky. Ţivotnosť 
zvršku sa predpokladá okolo šesťdesiat rokov.“ Riaditeľ do-
pravnej spoločnosti OHL Ţelezničných stavieb Ing. Václav 
Bartoněk doplnil, ţe bezpečnosť tunela je riešená pevnou 
jazdnou dráhou. Prístupovú cestu do tunela tvorí betónová 

doska. Alternatívny 
prístup do tunela je 
zabezpečený prístu-
povou štôlňou upros-
tred tunela. O finan-
covaní investície in-
formoval generálny 
riaditeľ Ţelezníc 
Slovenskej republiky 
Ing. Vladimír Ľup-

ták, keď povedal, ţe „tunel bol financovaní z eurofondov 
a štátneho rozpočtu. Vynaloţili naň viac ako 260 miliónov eur. 
Vzhľadom na to, ţe ţelezničná trať prechádza cez chránené 
územie, zvaţovali sa viaceré varianty trasy. Ako najlepší va-
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riant bol vybraný popod Turecký vrch, pretoţe zásah do chrá-
neného územia bol minimálny. Tento variant pri modernizácii 
ţelezničnej trate je dobrým riešením zo strany ochranárov. 
Tunelová časť ubrala z rezervácie mal časť pri na vstupnom 
portáli. Prostriedky za zničené biotopy boli odvedené do štát-
neho rozpočtu.  

Trenčianske noviny 29.11.2010 
pomocná evidencia 836/1/2010  
 
Pred dvomi rokmi predalo mesto pozemky na sídlisku No-

viny firme hokejistu Mariána Hossu „Hossa Corp“ za 13.000 
m2 za sumu takmer 183-tisíc eúr v októbri 2008. Práce začali 
koncom tohto roka, po tom, čo firma získala právoplatné sta-
vebné povolenie. Spoločnosť tu má záujem vybudovať športo-
vý areál a aj golfové ihrisko.  

Ako uviedol Peter Neveriš z firmy „Hossa Corp“, uţ od 
odkúpenia pozemkov pracovali na projekte športovísk a hneď 
po získaní potrebných povolení začali s výstavbou, alebo 
presnejšie, s rekonštrukciou areálu. Podľa neho projekt zahŕňa 
tri tenisové kurty s umelým trávnatým povrchom, multifunkč-
né hard court ihrisko, ktoré po úprave môţe slúţiť na nohejbal, 
volejbal, basketbal, minifutbal, hokejbal, florbal. V lokalite 
plánujú aj menší golfový areál s jedným putting greenom a 
odpaliskom do siete. V súčasnosti sa pohrávame s myšlienkou 
inštalácie syntetickej umelej ľadovej plochy. Plánujeme zve-
ľadiť aj priestor za hrádzou, kde by mali spočiatku vyrásť dve 
pieskové ihriská pre pláţový volejbal, pripadne pláţový futbal. 
Projekt je rozdelený do niekoľkých etáp, začal s výrubom 
stromov v areáli. O tie stromy sa nikto nestaral, neupravoval 
ich, mnohé boli aj choré. Pri čistení ich okolia sme našli 
mnoţstvo ihiel a striekačiek, ako aj iných predmetov, čo sme 
odstránili, takţe okolie je teraz vyčistené a bezpečnejšie Po 
ukončení výstavby sa uskutoční náhradná výsadba, ale uţ te-
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raz môţem povedať, ţe súčasťou celého areálu bude oveľa 
viac stromov ako tam bolo doteraz. Športoviská by mali slúţiť 
dopoludnia ţiakom zo škôl a popoludní širokej verejnosti. 
Úvodné rekonštrukčné práce by mali byť hotové na jar 2011. 

www.sme.sk 09.12.2010  
pomocná evidencia 873/1/2010 
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Počasie v Trenčíne a na Slovensku 
 

Do boja s výdatnou snehovou nádielkou sa v Trenčíne od 
skorého rána dňa 3. februára 2010 pustila všetka dostupná 
technika. Údrţbu mestských komunikácií zabezpečovaná spo-
ločnosťou Marius Pedersen, ktorá na zimnú údrţbu nasadila 
okrem vlastných mechanizmov aj štyri zmluvne zabezpečené 
traktory s radlicami. „V teréne je aj viac ako tridsať pracovní-
kov zimnej údrţby. Všetko, čo má ruky a nohy, je vonku. Od 
skorého rána sme sa nezastavili. Posypového materiálu máme 
dostatok, „informoval krátko predpoludním vedúci údrţby po-
zemných komunikácií zo spoločnosti Ing. Miloš Mažár 

Odpratávanie snehu v stredu napoludnie bolo doslova sizy-
fovskou úlohou. S bielymi vločkami akoby sa roztrhlo vrece. 
„Ani som sa nestihol dostať 
na koniec chodníka a môţem 
začať odhŕňať odznova,“ po-
sťaţoval sa čašník Peter, kto-
rý sa potil pri odpratávaní 
snehu pred jednou z kaviarní 
na Mierovom námestí v 
Trenčíne. V plnom nasadení 
boli aj mestskí policajti. Po-
kuty za neodprataný sneh 
však dnes nevypisovali. Na 
pokyn primátora riešili od-
straňovanie snehu z chodní-
kov s majiteľmi priľahlých 
nehnuteľností dohovorom. V priebehu pár hodín pribudlo 
v tento na území Trenčína miestami aţ 15 centimetrov nového 
snehu. Večer sneţenie prestalo 

O nič lepšie to nebolo v najbliţšom okolí mesta Trenčín, 
keď pre husté sneţenie boli takmer neprejazdné dva úseky. 
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A to pri motoreste Radar nad Mníchovou Lehotou skompliko-
vali situáciu dva ruské kamióny z letnými gumami a urobili 
tento úsek neprejazdným.   

www.trencin.sk 03.02.2010 
 

Napriek tohoročnej tuhej zime Mesto Trenčín neminulo 
všetky finančné prostriedky určené na zimnú údrţbu. Dňom 

19. februára 2010 bola 
dočasne pozastavená zim-
ná údrţba, pretoţe počasie 
začalo prechádzať do 
priaznivejšieho obdobia. 
Z pôvodne rozpočtovanej 
čiastky 200 tisíc eúr Mes-
to Trenčín strovilo nece-
lých 60 %. Vzniknutý zos-

tatok Mesto Trenčín investuje do opravy ciest, predovšetkým 
do opravy výtlkov. Celkovo cestári vyšli do ulíc mesta 1.260 
krát počas 30 dní, pričom za dvanásť hodinovú pracovnú sme-
nu vykonali v priemere 42 výjazdov.  

www.trencin.sk 24.02.2010 
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Synopticky prehľad za január 2010 
     

Začiatkom mesiaca januára 2010 sa z oblasti západných 
Álp cez strednú Európu ďalej na východ pomaly presúvala 
rozsiahla tlaková níţ, v tyle ktorej začal dňa 2. januára 2010  
nad Slovensko od severozápadu aţ severu prúdiť studený 
vzduch.  

Dňa 3. januára 2010 sa spomínaná tlaková níţ nachádzala 
nad Ukrajinou, kde sa postupne vypĺňala.  

Dňa 4. januára 2010 sa od severozápadu do karpatskej ob-
lasti rozšíril výbeţok vyššieho tlaku vzduchu. Nasledujúci deň 
sa v ňom nad východnou Európou sformovala tlaková výš. 
Súčasne sa nad západným Stredomorím prehlbovala tlaková 
níţ, ktorá pomaly postupovala smerom na severovýchod.  

Dňa 5. januára 2010 vo večerných hodinách začalo od juhu 
nad Slovensko zasahovať zráţkové pásmo teplého frontu, spo-
jeného so spomínanou tlakovou níţou. Tá sa presúvala ďalej 
nad Bielorusko a Ukrajinu, pričom sa zároveň vypĺňala. 

Dňa 7. januára 2010 sa uţ nad strednou Európou nachádza-
la nevýrazná oblasť vyššieho tlaku vzduchu. 

Dňa 8. januára 2010 začalo do našej oblasti zasahovať 
zráţkové pásmo ďalšieho teplého frontu nad Balkánom, ktorý 
bol spojený s novou tlakovou níţou so stredom nad Ligúrskym 
morom. 

Dňa 9. januára 2010 uţ nad územie Slovenska od juhový-
chodu aţ východu prúdil teplý vzduch. Spomínaná tlaková níţ 
sa presúvala ďalej nad Rumunsko a Moldavsko a len pomaly 
sa vypĺňala. 

V jej tyle začal dňa 11. januára 2010 nad Slovensko od se-
verozápadu aţ severu prúdiť chladný vzduch. 

Dňa 12. januára 2010 sa od severu do strednej Európy roz-
široval výbeţok tlakovej výše so stredom nad Škandináviou a 
Baltikom. Súčasne však ešte nad Slovensko, okolo tlakovej 
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niţe, ktorá sa presunula nad Ukrajinu, od severovýchodu prú-
dil vlhký vzduch.  

V dňoch 13. a 14. januára 2010 sa stred riadiacej tlakovej 
výše presúval pomaly smerom na východ. Okraj tejto výše, 
postupne so stredom nad európskou časťou Ruska, vplýval na 
naše počasie aj v nasledujúci dňoch, kým sa dňa 17. januára 
2010 cez Nemecko smerom na juhovýchod nezačala presúvať 
plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojený okludu-
júci frontálny systém, ktorý vo večerných hodinách začal 
ovplyvňoval počasie na západe Slovenska.  

Dňa 18. januára 2010 sa oklúzny front nad naším územím 
rozpadával. Od severovýchodu pritom do strednej Európy za-
sahoval okraj tlakovej výše so stredom nad Ruskom a Škandi-
náviou. Uvedená tlaková výš zasahoval nad oblasť Karpát aţ 
do 26. januára 2010, ktorá v dňoch 20. a 21. januára 2010 pre-
chodne zoslabla a cez územie Slovenska postúpil od severo-
východu nevýrazný oklúzny front.  

Dňa 27. januára 2010 okraj spomínanej tlakovej výše nad 
strednou Európou slabol a súčasne sa nad Nórskym morom a 
Škandináviou prehĺbila tlaková níţ. Okludujúci frontálny sys-
tém, s ňou spojený, postupoval v dňoch  28. a 29. januára 
2010 od severozápadu cez strednú Európu smerom na východ 
aţ juhovýchod. V posledných dňoch mesiaca bolo počasie na 
Slovensku uţ pod vplyvom brázdy nízkeho tlaku vzduchu sia-
hajúcej od Škandinávie aţ nad Taliansko a Jadran.  

Dňa 30. januára 2010 postúpil do našej oblasti od západu 
studený front, spojený s podruţnou tlakovou níţou,  postupu-
júcou od severného Poľska nad Pobaltie. Ter sa neskôr nad 
východným Slovenskom a západnou Ukrajinou vlnil. 
 
Klimatologický prehľad  

Január 2010 bol na väčšine územia Slovenska teplotné nor-
málny s teplotnými odchýlkami od – 1,8 °C v Čadci  do + 1,1 ° 
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C v Bolkovciach. Absolútne najniţšia priemerná mesačná tep-
lota vzduchu, okrem vysokých horských polôh, bola zazname-
naná v Lieseku – 6,7 ° C, najvyššia v Hurbanove – 2,1 °C. Vo 
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-
lota vzduchu v januári hodnoty od -12,6 ° C na Lomnickom 
štíte do – 10,6 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum 
namerali v Spišských Vlachoch – 24,0 ° C dňa 27. januára 
2010, najvyššie maximum v Bratislave na letisku dňa 10. ja-
nuára. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. hod. bola na väč-
šine územia Slovenska v tomto mesiaci podnormálna, resp. sa 
pohybovala okolo normálu: Bratislava -1 %, Piešťany +2 %, 
Hurbanovo +2 %, Oravská Lesná -4 %, Sliač 0 %, Boľkovce 
+2 %, Telgárt -5 %, Štrbské Pleso +8 %, Košice -6 %, Strop-
kov-Tisinec -6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v januári rozdielna, v in-
tervale od 74 % v Hurbanove do 177 % v Milhostove. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou od 60 
do 80 km/h (ojedinelé a vyššie) boli pozorované 2. januára 
2010. Uvedené rýchlosti vetra boli iba orientačné a nemusia 
zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lo-
kalitách územia Slovenska. 

Mesiac január 2010 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne 
nadnormálny. Na krajnom západe Slovenska a v západných 
regiónoch východného Slovenska aţ mimoriadne zráţkovo 
nadnormálny. Naopak, hlavne na severe a severovýchode Slo-
venska, bol iba zráţkovo normálny a na Orave aj zráţkovo 
podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohy-
bovali väčšinou od 19 mm v Ústí nad Priehradou do 136 mm 
v Modre - Piesok.  

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 70 mm, čo predstavuje 152 % normálu a 
prebytok zráţok 24 mm. 
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Zaujímavosti mesiaca  
Mesiac január roku 2010 bol významný najmä pri hodnote-

ní teploty vzduchu a atmosférických zráţok. 
Priemerná mesačné teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namná len na niekoľkých meteorologických staniciach v rámci 
územia Slovenska aspoň od roku 1961, najvýraznejšia v Čadci 
-5,5  °C. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne nízky len na niekoľkých meteorologických sta-
niciach na území Slovenska aspoň od roku 1961, najvýraznejší 
v Čadci -2,2  ° C, a na Chopku -8,3 °C. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namne nízke na niekoľkých meteorologických staniciach Slo-
venska aspoň od roku 1961, najvýraznejšie v Čadci 3,6  °C a v 
Oravskej Lesnej 2,3  °C. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol na hrane 
štatistickej významnosti v Bratislave, na Chopku a aj na Lom-
nickom Štíte, aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne nízkej hodnoty aspoň od roku 1961 len v Bratislave 
na Kolibe -14,4 ºC. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-
kych hodnôt aspoň od roku 1961 v Bratislave na Kolibe, v 
Piešťanoch a najvýraznejšie v Hurbanove a v Telgárte. Štatis-
ticky významne vysoká hodnota trvania slnečného svitu bola v 
Milhostove aspoň od roku 1961. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v januári 2010 po-
hybovala od -1,7 ºC v Podolínci do 1,1 ° C v Bratislave – Ko-
libe a v Moravskom Svätom Jáne.  
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Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
7,0 ° C v Podolínci aţ +0,6  ° C v Bratislave - Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od -1,2  ° C v Podolínci do +2,1  ° C v Hurbanove.  

Maximálna úroveň premrznutá pôdy na západnom Sloven-
sku dosiahla hĺbku 2 cm v Moravskom Svätom Jáne a v Tren-
číne aţ 30 cm v Kuchyni - Nový Dvor, na strednom Slovensku 
12 cm v Dudinciach aţ 45 cm v Dolnom Hričove, na východ-
nom Slovensku 17 cm v Orechovej aţ 52 cm v Plavci nad Po-
pradom. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín 

Rastlinstvo sa nachádzalo v zimnom vegetačnom pokoji. 
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Synoptický prehľad za február 2010 
 

Na začiatku mesiaca februára 2010 v studenom vzduchu 
zasahoval k nám od západu aţ juhozápadu výbeţok tlakovej 
výše, ktorý neskôr zoslabol a dňa 3. februára 2010 k nám od 
západu postúpil frontálny systém spojený s tlakovou níţou nad 
juţnou Škandináviou.  

Za ním sa nad strednou Európou nachádzalo nevýrazné tla-
kové pole a dňa 5. februára 2010 k nám po prednej strane 
brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou začal 
prúdiť od juhu vo vyšších vrstvách atmosféry teplejší vzduch.  

V ďalších dňoch postupovala samostatná tlaková níţ zo zá-
padného Stredomoria nad Jadran a po jej okraji k nám prúdil 
od severovýchodu chladný a vlhký vzduch.  

Na začiatku druhej dekády počasie u nás ovplyvňovala tla-
ková níţ, ktorej stred sa postupne presúval z centrálneho Stre-
domoria nad Balkán a Ukrajinu. 

Po jej okraji v dňoch 15. aţ 16. februára 2010 prenikol pre-
chodne od severozápadu k nám chladný vzduch, v ktorom 
zmohutnela oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa v nasledu-
júcich dňoch presunula nad Ukrajinu. A do strednej Európy 
začal prúdiť teplý a vlhký vzduch. Dňa 19. februára 2010 tento 
prílev vyvrcholil a zo severného Talianska postúpil ďalej na 
severovýchod frontálny systém, spojený s výdatnými tekutými 
zráţkami. Ten ovplyvňoval počasie u nás aj 20. februára 2010. 

Za ním sa v meniacom vzduchu sa začal rozširovať do na-
sej oblasti od juhozápadu zóna vyššieho tlaku vzduchu, ktorá 
sa v nasledujúcich dňoch presúvala ďalej na východ. A po 
zadnej strane uvedeného výbeţku vyššieho tlaku vzduchu, za-
čal prúdiť od juhozápadu do našej oblasti vo vyšších vrstvách 
ovzdušia teplý vzduch. Dňa 25. februára 2010 vyvrcholil prí-
lev teplého vzduchu do karpatskej oblasti.  
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A 26. februára 2010 od západu cez strednú Európu pomaly 
postupoval zvlnený studený front, spojený s tlakovou níţou so 
stredom nad Severným morom. Za ním sa dňa 27. februára 
2010 nad Slovensko od juhozápadu prechodne rozšíril výbe-
ţok vyššieho tlaku vzduchu.  

Dňa 28. februára 2010 sa po prednej strane novej tlakovej 
niţe, postupujúcej od severného Francúzska nad Benelux, ob-
novil prílev teplého vzduchu do našej oblasti od juhozápadu. 
 
Klimatické zmeny 

Február 2010 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 
normálny s odchýlkami od -0,4 °C v Bratislave – letisku do 
+1,4 °C v Oravskej Lesnej. Absolútne najniţšia priemerná 
mesačná teplota vzduchu (okrem vysokých horských polôh) 
bola zaznamenaná v Telgárte -2,9 °C, najvyššia v Hurbanove 
0,8 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu vo februári hodnoty od -10,1 °C na 
Lomnickom štíte do -8,3 °C na Chopku. Absolútne teplotné 
minimum namerali v Dudinciach -21,2 °C, dňa 4. februára 
2010, najvyššie maximum v Bratislave na Kolibe +15,1  °C, 
dňa 25. februára 2010.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčši-
ne územia Slovenska nadnormálna : Bratislava -2 %, Piešťany 
+3 %, Hurbanovo +3 %, Oravská Lesná -5 %, Sliač +6 %, 
Boľkovce +12 %, Telgárt +9 %, Štrbské Pleso +10 %, Košice 
+5 %, Stropkov - Tisinec +4  %.  

Suma trvania slnečného svitu bola vo februári 2010 pod-
normálna, pričom sa pohybovala v intervale od 30 % v Mil-
hostove do 99 % na Lomnickom štíte normálu.  

Najsilnejšie nárazy vetra boli zaznamenané v dňoch 13. a 
27. februára 2010, kedy maximálne nárazy vetra dosiahli rých-
losť 60 aţ 100 km/h, vo vysokých horských polohách aj vyš-
šie. Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zod-
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povedať maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokali-
tách územia Slovenska. 

Február 2010 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne normál-
ny aţ nadnormálny, iba na krajnom západe a severe Slovenska 
bol miestami zráţkovo podnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-
rických zráţok sa pohybovali väčšinou od 14 mm v Spišskom 
Podhradí do 90 mm v Pukanci.  

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 54 mm, čo predstavuje 129 % normálu a 
prebytok zráţok 12 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac február roku 2010 bol významný najmä pri hodno-
tení teploty vzduchu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevý-
znamná na všetkých meteorologických staniciach územia Slo-
venska aspoň od roku 1961.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 
1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namne vysoké len v Bratislave a to aspoň od roku 1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 
1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne nízkej hodnoty aspoň od roku 1961 len v Piešťa-
noch, v Boľkovciach, v Košiciach a v Milhostove. Naopak šta-
tisticky významne vysoké hodnoty v Oravskej Lesnej a na 
Lomnickom štíte.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-
kych hodnôt aspoň od roku 1961 takmer na všetkých meteoro-
logických staniciach aspoň od roku 1961. Výnimku tvorí 
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Lomnický štít so štatisticky nevýznamným trvaním slnečného 
svitu.  

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-
soký aspoň od roku 1961 len na meteorologickej stanici Boľ-
kovce, naopak štatisticky významne nízky úhrn zráţok bol v 
Bratislave, v Čadci, v Oravskej Lesnej a na Chopku. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa vo februári pohy-
bovala od -1.8 °C v Liptovskom Hrádku do 1.4 °C 
v Bratislave – letisku.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
5.2 °C v Dolnom Hričove aţ 0.6 °C v Bratislave – Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od -1.7 °C v Liptovskom Hrádku a Podolínci do 1.6 °C v 
Bratislave – letisku a Hurbanove.  

Maximálna úroveň premrznutia pôdy na západnom Sloven-
sku dosiahla hĺbku 5 cm v Holíči aţ 30 cm v Kuchyni - Nový 
Dvor), na strednom Slovensku 19 cm v Dudinciach aţ 45 cm 
v Dolnom Hričove, na východnom Slovensku 17 cm v Ore-
chovej aţ 64 cm v Plavči nad Popradom. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

Vplyvom teplého počasia, posledný februárový týţdeň na 
teplejších lokalitách územia Slovenska miestami začala kvit-
núť sneţienka jarná i lieska obyčajná.  

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných ţivočíchov  
Lokálne boli pozorované prvé prílety škorca lesklého. 
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Synoptický prehľad za marec 2010 
 
Na zadnej strane tlakovej niţe. ktorá sa presunula nad Fín-

sko k nám, dňa 2. marca prenikol chladnejší vzduch od seve-
rozápadu. Dňa 3. marca prešiel našim územím podruţný stu-
dený front a v ďalších dňoch mesiaca k nám prúdil od severu 
studený arktický vzduch. V ňom sa k nám rozšírila od severo-
západu tlaková výš. 

Prílev chladného vzduchu vystriedal teplejší vzduch od ju-
hozápadu aţ začiatkom druhej marcovej dekády. Oblasť vyš-
šieho tlaku vzduchu, ktorá sa zároveň vytvorila nad vnútroze-
mím, postupne zoslabla a okolo 25. marca sa prehĺbila nad zá-
padnou Európou brázda nízkeho tlaku vzduchu a na jej pred-
nej strane k nám v nasledujúcich dňoch prúdil veľmi teplý 
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vzduch od juhu. Tento prílev ukončil prechod studeného fron-
tu v noci z 27. na 28. marca. 

Za nim sa k nám prechodne rozšíril výbeţok vyššieho tlaku 
vzduchu a oteplilo sa, ale 31. marca 2010 nasledoval ďalší 
studený front od juhozápadu. 

 
Klimatické podmienky 

Mesiac marec 2010 bol na väčšine územia Slovenska tep-
lotné normálny s odchýlkami od -1,0 °C na Lomnickom štíte 
do +1,2 °C v Bratislave na Kolibe.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej -0,8 °C, najvyššia v Hurbanove 6,1 °C. 

Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná me-
sačná teplota vzduchu v marci hodnoty od -10,3 °C na Lom-
nickom štíte do -7,3 °C na Chopku. Absolútne teplotné mini-
mum (okrem vysokých horských polôh) namerali v Oravskej 
Lesnej -20,5 °C, dňa 8. marca, najvyššie maximum v Dudin-
ciach 22,4 °C, dňa 26. marca. Dňa 6. marca poklesla minimál-
na teplota vzduchu na Lomnickom štíte na -23,9 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska podnormálna: Bratislava -14 %, Piešťa-
ny -9 %, Hurbanovo  -6 %, Oravská Lesná -13 %, Sliač -12 %. 
Boľkovce -10 %. Telgárt -11 %, Štrbské Pleso -5 %. Košice -9 
%, Stropkov – Tisinec -8 %. Suma trvania slnečného svitu bo-
la v marci nadnormálna v intervale od 91 % na Chopku                 
do 148 % v Milhostove normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra sme zaznamenali v dňoch 1. mar-
ca, 14. - 15. marca, 30.- 31. marca. kedy maximálne nárazy 
vetra dosiahli rýchlosť 65 aţ 90 km/h (vo vysokých horských 
polohách aj vyššie). Uvedené rýchlosti vetra sú iba orientačné 
a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v kon-
krétnych lokalitách územia Slovenska. 
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Mesiac marec roku 2010 bol zráţkovo prevaţne podnor-
málny aţ normálny.  

Mesačne úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väč-
šinou od 5 mm vo Veľkom Grobe do 98 mm na Lomnickom 
štíte. Priestorový úhrn atmosfé-rických zráţok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 32 mm, čo predstavuje 68 % normálu a 
deficit zráţok 15 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca 

Mesiac marec roku 2010 bol významný najmä pri hodnote-
ní teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosferických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky nevý-
znamná na všetkých meteorologických staniciach územia Slo-
venska aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky nevýznamný na celom území krajiny aspoň od roku 1961 s 
výnimkou stanice Bratislava – Koliba, kde dosiahol 10,9 °C.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namné na mnohých miestach Slovenska aspoň od roku 1961, 
najvýraznejšie v Tisinci, štatisticky od r. 1963, v Medzila-
borciach, v Bratislave, v Oravskej Lesnej, v Košiciach, v Ka-
menici nad Cirochou, v Piešťanoch, v Hurbanove a tieţ v Mil-
hostove. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 
1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne nízkej hodnoty aspoň od roku 1961 na mnohých 
miestach Slovenska, najvýraznejšie na Chopku, v Hurbanove, 
v Bratislave, v Piešťanoch, na Lomnickom štíte a aj v Popra-
de. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-
sokých hodnôt aspoň od roku 1961 na väčšine meteorologic-
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kých staníc s výnimkou Hurbanova, Chopku, Lomnického ští-
tu a Kamenice nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne níz-
ky aspoň od roku 1961 na mnohých meteorologických stani-
ciach Slovenska, a to v Bratislave najvýraznejšie na letisku s 
hodnotou len 9,9 mm, čo predstavuje druhý najniţší úhrn, na 
Chopku, v Telgárte, v Poprade a napokon i v Košiciach. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v marci 2010 po-
hybovala od -0,3 °C v Telgárte do +6,0 °C Hurbanove a Ţi-
hárci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
4,9 °C v Gánovciach aţ 0,5 °C v Bratislave – Kolibe a Sliači. 

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od -0,2 °C v Telgárte do 5,8 °C v Hurbanove.  

Maximálna hĺbka premŕzania pôdy na západnom Slovensku 
sa pohybovala od 0 cm v Kráľovej pri Senci, do 18 cm v 
Trenčíne, na strednom Slovensku od 2 cm v Dudinciach do 36 
cm v Telgárte, na východnom Slovensku od 1 cm v Orechovej 
do 55 cm v Plavci nad Popradom. 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná, ktorá neodnoţila na jeseň 2009, odnoţova-
la v priebehu marca 2010, ostatné porasty začali od poslednej 
marcovej dekády predlţovať listové pošvy.  

Repka ozimná koncom marca 2010 miestami začala predl-
ţovať byľ. V druhej polovici mesiaca 2010 sa začala sejba 
jačmeňa jarného.  
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Na lucerne siatej sa vytvárali prvé listy. Koncom marca 
2010 sa začal siať hrach siaty, miestami sa začali sadiť aj sko-
ré odrody zemiakov.  

V druhej polovici marca 2010 na ovocných drevinách puča-
li púčiky. V najteplejších oblastiach západného Slovenska za-
čali koncom mesiaca lokálne kvitnúť marhule. Od začiatku 
mesiaca marca 2010 pokračovalo kvitnutie sneţienky jarnej, 
liesky obyčajnej. Rozkvitala jelša lepkavá, podbeľ liečivý, od 
konca druhého týţdňa vŕba rakytová, v druhej polovici mesia-
ca začal kvitnúť drieň obyčajný a zlatovka previsnutá. Kon-
com marca lokálne začali kvitnúť veternica hájna a záruţlie 
močiarne. Prevaţne v druhej a tretej marcovej dekáde na les-
ných stromoch a kroch pučali púčiky, v poslednej dekáde baza 
čierna vytvárala prvé listy. 
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Synoptický prehľad za apríl 2010 
 
Na začiatku mesiaca zasahoval nad strednú Európu okraj 

tlakovej niţe so stredom v priestore Severného mora a brit-
ských ostrovov a k nám prúdil teplejší vzduch. 

Uţ dňa 2. apríla 2010 postupoval cez Slovensko na vý-
chod zvlnený studený front, za ktorým sa k nám v chladnej-
šom vzduchu rozšírila oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa 
dňa 4. apríla 2010 presunula na východ a po jej zadnej strane k 
nám opäť prechodne prúdil teplejší a vlhký vzduch. Situáciu 
ukončil nasledujúci deň pomalý prechod zvlneného studeného 
frontu na východ, sprevádzaný na juhu Slovenska aj výdatnej-
šími atmosférickými zráţkami. 

Dňa 6. apríla 2010 sa postupne presadil vplyv tlakovej vý-
še, ktorá ovplyvňovala počasie u nás aţ do 9. apríla 2010, keď 
prechodne zoslabla a vďaka tomu prešiel cez Slovensko na 
východ studený front, za ktorým sa k nám nasledujúci deň v 
chladnom vzduchu od západu opát' postupne rozšíril okraj tla-
kovej výše, ktorej stred sa neskôr rozšíril z Británie nad Škan-
dináviu a k nám prúdil od severozápadu chladný vzduch. 

V  období od 12. do 15. apríla 2010 zasahovala od juhu nad 
naše územie plytká brázda niţšieho tlaku vzduchu a tlaková 
níţ v strednej troposfére sa presúvala cez strednú Európu na 
východ. Vďaka tomu sa na Slovensku v uvedených dňoch vy-
skytovali trvalé atmosférické zráţky, ktorých  mnoţstvo zod-
povedalo miestami priemernému celoaprílovému úhrnu a oje-
dinelé i jeho dvojnásobku. 

Dňa 16. apríla 2010 sa od západu začal do strednej Európy 
rozširovať výbeţok tlakovej výše, ktorej stred sa do 18. apríla 
2010 presunul nad Ukrajinu. Po jej zadnej strane k nám začal 
od juhu prúdiť teplejší a vlhký vzduch spojený so zvlneným 
frontálnym rozhraním, ktoré ovplyvňovalo počasie najvýraz-
nejšie 19. apríla 2010 na východnom Slovensku. Nasledujúci 
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deň sa nad strednou Európou nachádzalo nevýrazné tlakové 
pole a dňa 21. apríla 2010 prešiel od severozápadu cez Slo-
vensko studený front, ktorý vyvolal na severe a vo východnej 
polovici Slovenska búrky. 

Dňa 22. apríla 2010 sa začala presúvať v chladnom vzdu-
chu od severozápadu cez strednú Európu na východ tlaková 
výš a po jej zadnej strane k nám začal 24. apríla 2010 prúdiť 
teplý vzduch. 

Dňa 25. apríla 2010 a nový stred tlakovej výše presunul 
cez Poľsko nad Bielorusko a popoludní 26. apríla 2010  začal 
postupovať v plytkej brázde cez strednú Európu na východ 
okludujúci frontálny systém, za ktorým sa k nám v chladnej-
šom vzduchu 28. apríla 2010 rozšírila tlaková výš, ktorá sa 
v ďalších dňoch presúvala na východ, slabla, a po jej zadnej 
strane dňa 30. apríla 2010 vyvrcholil prílev teplého vzduchu. 

Preto sme prvý krát v tomto roku zaznamenali na Sloven-
sku tzv. letný deň, o ktorom hovoríme v prípade, ţe maximál-
na teplota vzduchu cez deň dosiahne aspoň 25 °C. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac apríl 2010 bol na území Slovenska teplotné nor-
málny s odchýlkami od +0,3 °C v Piešťanoch do +1,3 °C na 
Sliači. Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzdu-
chu, mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 
Oravskej Lesnej -5,2 °C, najvyššia v Bratislave na Kolibe – 
11,3 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v apríli hodnoty od -2,1 °C na 
Chopku do -5,1 °C na Lomnickom štíte. Absolútne teplotné 
minimum namerali, mimo vysokých horských polôh, v Orav-
skej Lesnej -6,0 *C, dňa 3. apríla, najvyššie teplotné maxi-
mum v Bratislave na Kolibe +26,4 °C, dňa 30. apríla. Na 
Lomnickom Štíte poklesla dňa 22. apríla minimálna teplota 
vzduchu na -15,8 °C. 
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Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h na väčšine 
územia Slovenska oscilovala okolo normálu: Bratislava - leti-
sko -4 %, Piešťany  +3 %, Hurbanovo +4 %, Oravská Lesná -6 
%, Sliač -4 %, Borkovce -1 %, Telgárt -4 %, Štrbské Pleso -3 
%, Košice - letisko +4 %, Stropkov -Tisinec -1 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v apríli nadnormálna v 
intervale od 117 %  v Kamenici n/Círochou) do 153 % na-
Chopku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 
80 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššia) sme po-
zorovali v dňoch 2., 5., 10., 20. a 21. apríla. Uvedené rýchlostí 
vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách  územia Slovenska. 

Apríl 2010 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne nadnor-
málny a iba na niektorých miestach zráţkovo normálny. Me-
sačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 
38 mm v Pruskom do 143 mm v Pemeku a 137 mm v Smolní-
ku, pričom v najvyšších polohách Tatier to mohlo byť aj viac. 
Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slo-
venska dosiahol 83 mm, čo predstavuje 151 % normálu a pre-
bytok zráţok 28 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac apríl v roku 2010 bol významný najmä pri hodno-
tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu  bola štatisticky výz-
namne vysoká na meteorologických staniciach územia Slo-
venska len na Sliači 9,9 ° C a v Tisinci 9,5 °C aspoň od roku 
1961, resp. 1963. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-
ticky  nevýznamný na celom území Slovenska aspoň od roku 
1961, s výnimkou Telgártu, kde dosiahol hodnotu 11,3 °C, čo 
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je uţ štatisticky významne vysoká hodnota aspoň od roku 
1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namne vysoké  na mnohých miestach Slovenska aspoň od ro-
ku 1961, najvýraznejšie v Bratislave na Kolibe 26,4 °C a v 
Poprade 23,1 °C, čo predstavuje v oboch prípadoch ôsmu naj-
vyššiu hodnotu. Štatisticky významné hodnoty boli zazname-
nané aj na staniciach Bratislava - letisko, Oravská Lesná a 
Lomnický štít. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatis-
ticky nevýznamný na väčšine územia Slovenska aspoň od ro-
ku 1961, s výnimkou staníc Bratislava - Koliba, Košíc, Medzi-
laboriec a Milhostova, kde merania dosiahli štatisticky výz-
namne vysoké hodnoty. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 na mnohých 
miestach Slovenska, najvýraznejšie na Chopku -10,5 °C. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-
soké hodnoty aspoň od roku 1961 na všetkých meteorologic-
kých staniciach, pričom najvýraznejšie v Bratislave, Hurbano-
ve, na Sliači a Chopku. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-
soký aspoň  od roku 1961 na mnohých meteorologických sta-
niciach Slovenska, no najvýraznejší v Hurbanove 86.7 mm, 
kde bol prekonaný rekord z roku 1965 77,6 mm.  
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v apríli pohybova-
la od 4,2 °C v Telgárte do 12,4 °C v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola -
0,1 °C v Telgárte aţ 6,8 °C v Orechovej.  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohy-
bovala od 3,4 °C v Telgárte do 11,6 °C v Orechovej. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín 

Od začiatku apríla pšenica ozimná pokračovala v predlţo-
vaní listových pošiev, od konca prvej dekády mesiaca začala 
steblovať, vytvárať prvé kolienka, v poslednej dekáde aj druhé 
kolienka. Začiatkom apríla pokračovala sejba jačmeňa jarné-
ho, skôr zasiaty pokračoval vo vzchádzaní, odnoţoval v druhej 
polovici mesiaca, koncom apríla začal miestami predlţovať 
listové pošvy. Od druhej aprílovej dekády sa začala siať repa 
cukrová, v poslednej dekáde začala vzchádzať, a koncom me-
siaca vytvárala miestami aj prvé páry pravých listov. 

Od druhej aprílovej dekády sa začala siať kukurica siata, 
koncom mesiaca miestami aj vzchádzala, v priebehu mesiaca 
sa sadili zemiaky, skôr zasadené vzchádzali od druhej aprílo-
vej dekády. Repka ozimná predlţovala byľ, v druhej polovici 
mesiaca začala kvitnúť. Hrach siaty vzchádzal, prevaţne od 
konca druhej dekády sa siala slnečnica ročná, ktorá koncom 
mesiaca začala vzchádzať. Na chmeli obyčajnom v poslednej 
aprílovej dekáde sa vytvárali prvé listy  v Trenčíne, Klátovej 
Novej Vsi. 

Od začiatku apríla kvitli marhule, za nimi skoré odrody 
broskýň a čerešní, i ríbezle. Od druhého aprílového týţdňa za-
čali kvitnúť višne, neskoršie odrody čerešní, slivky, skoršie 
odrody hrušiek, od konca prvej dekády mesiaca skoršie odro-
dy jabloní. Prevaţne v druhej polovici mesiaca kvitli neskoršie 
odrody hrušiek a jabĺk, a tieţ orech kráľovský. Zalisťovanie 
ovocných drevín prebiehalo prevaţne od druhého aprílového 
týţdňa. Viníc hroznorodý prvé listy vytváral v druhej polovici 
apríla.  
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Od začiatku apríla v teplejších oblastiach Slovenska začala 
kvitnúť breza prevísnutá. Od druhého týţdňa mesiaca apríla 
kvitla púpava lekárska, slivka trnková, jaseň Štíhly, rozkvital a 
zalistoval sa smrekovec opadavý. Prvé dve aprílové dekády 
pokračovalo kvitnutie veternice hájnej a záruţlia močiarneho. 
Od konca druhého týţdňa mesiaca začal kvitnúť pagaštan kon-
ský, hrab obyčajný, hloh obyčajný, v tretej aprílovej dekáde 
začal kvitnúť orgován obyčajný, buk lesný, dub letný a zimný, 
javor horský, z bylín konvalinka voňavá. Od konca prvej aprí-
lovej dekády lesné dreviny sa zalistovali, koncom mesiaca sa 
na ihličnatých stromoch začali vytvárať prvé májové výhonky 
a začali kvitnúť. 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov 

Od druhej dekády mesiaca prilietala k nám belorítka a las-
tovička domová. V druhej polovici apríla sa zaznamenávali 
prvé spevy kukučky jarabej, prvé a hromadné výskyty chrústa 
obyčajného. 
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Synoptický prehľad za máj 2010 
 

Na začiatku mesiaca počasie u nás ovplyvňoval zvlnený 
studený front, postupujúci od západu, ktorý sa v oblasti niţ-
šieho tlaku vzduchu nad strednou a juţnou Európou vlnil       
do 5. mája. 

V dňoch 6. a 7. mája 2010 sa osamostatnená tlaková níţ 
nad severným Talianskom a s ňou spojený studený front pre-
súvali cez alpskú oblasť. Slovensko a Ukrajinu ďalej na seve-
rovýchod. Za spomínaným studeným frontom sa nad strednou 
Európou v dňoch 8. aţ 11. mája 2010 vytvorila oblasť rovno-
merne rozloţeného tlaku vzduchu. 

Dňa 12. mája 2010 postúpilo od západu frontálne rozhra-
nie. Súčasne sa dňa 13. mája 2010 začala presúvať v teplom 
vzduchu samostatná tlaková níţ s frontálnym systémom zo se-
verného Talianska cez strednú Európu nad západnú Ukrajinu. 

Dňa 15. mája 2010 ďalšia tlaková níţ s frontálnym systé-
mom postúpila opäť z oblasti severného Talianska postupne aţ 
nad Ukrajinu a po jej zadnej strane dňa 17. mája 2010 začal 
prúdiť do našej oblastí chladný vzduch, spojený s výdatnou 
zráţkovou činnosťou a následnými lokálnymi záplavami na 
Slovensku. 

Táto tlaková níţ sa do 19. mája 2010 nad Ukrajinou poma-
ly vypĺňala. Súčasne sa nad Biskajským zálivom vytvorila tla-
ková výš. Medzi touto tlakovou výšou a niţším tlakom vzdu-
chu nad Ukrajinou a Ruskom prúdil do strednej Európy od se-
verovýchodu teplý a vlhký vzduch, ktorého prílev trval do 23. 
mája 2010 a bol spojený s búrkovou činnosťou. 

Od 24. do 30. mája 2010 sa nad strednou Európou sfor-
movalo v relatívne teplom vzduchu nevýrazné tlakové pole. 
Posledný májový deň postúpila od západu do strednej Európy 
tlaková níţ so studeným frontom. 
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Klimatologický prehľad  
Mesiac máj 2010 bol na väčšine územia Slovenska teplot-

ne normálny, s teplotnými odchýlkami od -0,7 °C v Čadci do 
+1,3 °C v Medzilaborciach. Absolútne najniţšia priemerná 
mesačná teplota vzduchu, mimo vysokých horských polôh, 
bola zaznamenaná v Oravskej Lesnej +9,9 °C, najvyššia v 
Hurbanove +15,6 °C). Vo vysokých horských polohách do-
siahla priemerná mesačná teplota vzduchu hodnoty od -0,1 °C 
na Lomnickom štíte do 2,6 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, mimo vysokých horských 
polôh, namerali v Oravskej Lesnej +1.1 °C, dňa 8. mája 2010, 
najvyššie maximum v Rimavskej Sobote +28.6 °C, dňa 1. má-
ja 2010. Na Lomnickom Štíte poklesla minimálna teplota 
vzduchu dňa 18. mája na -6.3 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väč-
šine územia Slovenska nadnormálna: Bratislava +7 %, Piešťa-
ny +13 %, Hurbanovo +13 %, Oravská Lesná +16 %, Sliač -9 
%, Boľkovce -13%, Telgárt +11 %, Štrbské Pleso +16 %, Ko-
šice +12 %, Stropkov - Tisinec +13%. 

Suma trvania slnečného svitu bola v máji prevaţne pod-
normálna v intervale od 42 % na Chopku do 76 % v Bratislave 
- letisku normálu. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 
110 km/h sa vyskytli v dňoch 15. aţ 18. mája. Uvedené rých-
lostí vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximál-
nym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slo-
venska. 

Mesiac máj 2010 bol na Slovensku zráţkovo prevaţne ex-
trémne nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok 
sa pohybovali väčšinou od 130 mm na niektorých miestach na 
strednom  Povaţí a strednom Pohroní do viac ako 400 mm na 
severovýchodných svahoch Tatier. 
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Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 235 mm, čo predstavoval 309 % normálu 
a prebytok zráţok 159 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac máj roku 2010 bol významný najmä pri hodnotení 
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-
namne nízka len na meteorologických staniciach Bratislava - 
letisko a Čadca, aspoň od roku 1961. Naopak na hranici štatis-
tickej významnosti bola vysoká v Medzilaborciach, tieţ od ro-
ku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatis-
ticky významne nízky najmä na západe a krajnom severe 
územia Slovenska aspoň od r. 1961 a to v Bratislave, v Pieš-
ťanoch, v Hurbanove, v Čadci a v Oravskej Lesnej. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namne nízke na väčšine územia Slovenska aspoň od roku 
1961, najvýraznejšie v Bratislave na letisku +24,5 °C, čím bol 
prekonaný rekord. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatis-
ticky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od 
roku 1961, najmä na Sliači, kde bol prekonaný rekord. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne| vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 takmer na 
všetkých miestach Slovenska. Výnimkou bola len Bratislava - 
letisko, pričom prekonaný rekord bol v Oravskej Lesnej, na 
Sliači, v Poprade, v Medzilaborciach, v Kamenici nad Ciro-
chou a od roku 1963 aj v Tisinci. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo Štatisticky významne 
nízkych hodnôt aspoň od roku 1961 na všetkých meteorolo-
gických staniciach, a súčasne na mnohých bol i prekonaný re-
kord. 
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Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-
soký aspoň od roku 1961 na všetkých meteorologických stani-
ciach Slovenska a na mnohých bol prekonaný rekord, s vý-
nimkou letiska v Bratislave, Sliača a Telgártu. V týchto mies-
tach to bol „len“ druhý najvyšší mesačný úhrn atmosférických 
zráţok.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v máji pohybovala 
od +11,4 °C v Telgárte do +18,1 °C v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
+7,0 °C v Lieseku aţ +12,2 °C v Orechovej.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od +10,5 °C v Telgárte do 17,0 °C v Orechovej. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

Pšenica ozimná začiatkom mája pokračovala ešte v steblo-
vaní, vo vytváraní druhého kolienka, potom dochádzalo k zdu-
rovaniu pošvy posledného listu, v druhej polovici mája začala 
klasíť, a poslednú dekádu mesiaca začala kvitnúť. Jačmeň jar-
ný pokračoval v predlţovaní listových pošiev a začal steblo-
vať, vytvárať prvé kolienka, v juţných oblastiach Slovenska 
od druhej májovej dekády vytváral druhé kolienka, v posled-
nej dekáde miestami dochádzalo aj k zdurovaniu pošvy po-
sledného listu a koncom mesiaca začal klasiť. Repka ozimná 
v prvej polovici mája v teplejších oblastiach krajiny kvitnutie 
končila. 

Repa cukrová pokračovala vo vytváraní prvých párov pra-
vých listov, zapájala sa do riadkov, dekortizovala. Zemiaky 
pokračovali vo vzchádzam, zapájali sa do riadkov a v posled-
nej májovej dekáde začali aj kvitnúť. Pokračovala sejba a 
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vzchádzanie kukurice siatej. Hrach siaty prevaţne v druhej po-
lovici mesiaca kvitol. Slnečnica ročná v prvej májovej dekáde 
pokračovala vo vzchádzam. V priebehu mesiaca sa začalo s 
prvou kosbou lucerny siatej, v druhej polovici mája v Trenčíne 
a v Klátovej Novej Vsi na chmeli obyčajnom rástli zálistky, v 
Klátovej Novej Vsi koncom mesiaca začal butonízovať výdat-
né daţde počas celého mája a silný vietor spôsobili na niekto-
rých miestach územia Slovenska zaplavenie a premočenie pô-
dy, poľahnutie obilnín, a tým zničenie úrody. 

V prvej májovej dekáde vo vyšších polohách ešte končili 
kvitnutie neskoré odrody čerešní, višne, slivky, tieţ neskoršie 
odrody hrušiek a jabloní, a aj orech kráľovský. Od druhej má-
jovej dekády sa na ovocných stromoch vytvárali nové púčiky. 
Poslednú májovú dekádu dozrievali v teplejších oblastiach 
Slovenska skoré odrody čerešní. Vinič hroznorodý začal kvit-
núť koncom prvej májovej dekády len lokálne. Nepriaznivé 
počasie spôsobilo na ovocných drevinách silný tlak a značné 
rozšírenie hubových chorôb a škodcov.  

V prvej polovici mesiaca smrek obyčajný, jedľa biela a bo-
rovica lesná pokračovali vo vytváraní prvých májových vý-
honkov a kvitli celý máj. Prevaţne od druhej májovej dekády 
začal kvitnúť agát biely, od druhého týţdňa ostruţina malino-
vá, ruţa Šípová a baza Čierna, v prvej polovici mesiaca pokra-
čovalo kvitnutie buka lesného, duba letného a zimného, javora 
horského, hraba obyčajného, hlohu obyčajného, jarabiny vtá-
čej, z bylín konvalinky voňavej. Od druhého májového týţdňa 
rozkvitala margaréta biela. Na konci mája začala na juhu kvit-
núť lipa malolistá len ojedinelé. V dôsledku výdatných daţ-
ďov a silných nárazov vetra dochádzalo miestami k vývratom 
lesných drevín.  
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Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  
V tomto mesiaci prilietali k nám miestami ešte belorítka a 

lastovička domová. Od druhej májovej dekády sa zaznamená-
val výskyt pásavky zemiakovej. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Synoptický prehľad za jún 2010 
 
Začiatkom mesiaca júna 2010 sa nad strednou Európou, 

najmä nad východnou polovicou Slovenska, juţným Poľskom 
a západnou Ukrajinou sa udrţiavala plytká tlaková níţ a to 
nielen v prízemnej vrstve, ale aj vo vyšších vrstvách atmosfé-
ry. Za tejto situácie sa v celej oblasti vyskytovali výdatné at-
mosférické zráţky. 

Dňa 4. júna 2010 tlaková níţ ustupovala na severovýchod a 
5. júna sa od západu rozšírila nad naše územie tlaková výš, 
ktorá sa 6. júna veľmi rýchlo presunula nad Ukrajinu.  
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Dňa 7. júna 2010 od severu k nám zasahovala plytká bráz-
da nízkeho tlaku vzduchu s rozpadávajúcim sa studeným fron-
tom, ktorý 8. júna prešiel cez naše územie na východ. Za ním 
po prednej strane tlakovej niţe nad Britskými ostrovmi, ktorej 
stred sa 11. júna presunul nad juţnú Škandináviu, k nám prú-
dil veľmi teplý vzduch od juhu. 

Dňa 13. júna 2010 v nočných hodinách postúpil od západu 
zvlnený studený front, za ktorým od severozápadu začal prú-
diť chladnejší vzduch. 

V chladnejšom vzduchu sa 14. júna 2010 prechodne od se-
verozápadu rozšíril výbeţok tlakovej výše. 

Dňa 16. júna 2010 od juhu postúpilo nad naše územie fron-
tálne rozhranie spojené s tlakovou níţou nad juţným Francúz-
skom, ktorej stred sa pomaly presúval nad Balkán. Spomínané 
frontálne rozhranie ovplyvňovalo naše územie aţ do 19. júna 
2010, kedy od západu nad strednú Európu postúpila brázda 
nízkeho tlaku vzduchu a s ňou spojený frontálny systém, ktorá 
sa spojila s tlakovou níţou nad Balkánom a Čiernym morom. 
Zvlnený studený front ešte 23. júna 2010 ovplyvňoval naše 
územie. 

Dňa 24. júna 2010 a čiastočne aj 25. júna 2010 sa presúvala 
cez Poľsko a Slovensko ďalej na juh výšková tlaková níţ. 

Dňa 26. júna 2010 sa nad Balkánom opäť obnovila tlaková 
níţ. Súčasne od západu aţ severozápadu zasahovala do stred-
nej Európy oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa v ďalších 
dňoch postupne presúvala zo Severného mora aţ nad Pobaltíe 
a juţným okrajom naďalej zasahovala nad strednú Európu. 

 
Klimatologický prehľad  
Mesiac jún 2010 bol na väčšine územia Slovenska teplotné 

nadnormálny s kladnými teplotnými odchýlkami od +1,2 °C 
Bratislava - Koliba do +2,4 °C na Sliači, vo vysokých hor-
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ských polohách Vysokých a Nízkych Tatier bola odchýlka od 
+2,1 °C na Chopku do +3,1 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola pozorovaná v Telgárte 
+14,2 °C, najvyššia priemerná teplota v Hurbanove +20,0 °C. 
Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná 
teplota v mesiaci jún hodnoty od +4,9 °C na Lomnickom štíte 
do +7.2 °C na Chopku. Absolútne teplotné minimum (mimo 
vysokých horských polôh) namerali v Oravskej Lesnej                 
+2,8 °C, dňa 5. júna 2010, najvyššie maximum v Rimavskej 
Sobote +34,6 °C, dňa 12. júna 2010. Na Lomnickom štíte po-
klesla minimálna teplota vzduchu dňa 23. júna 2010 na                 
-3,5 °C. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa pohybovala 
prevaţne nad normálom: Bratislava 0 %, Piešťany -4 %, Hur-
banovo -7 %, Oravská Lesná +2 %, Sliač -3 %, Boľkovce +4 
%, Telgárt +3 %, Štrbské Pleso -4 %, Košice +7 %, Stropkov - 
Tisinec -8 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v júni prevaţne okolo 
normálu v intervale od 94 % Stropkov - Tisinec do 133 %  na 
Lomnickom štíte. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 
100 km/h sme pozorovali dňa 12. júna 2010. Uvedené rýchlo-
stí vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac jún 2010 bol na viacerých miestach Slovenska 
zráţkovo mimoriadne nadnormálny. Mesačné úhrny atmosfé-
rických zráţok sa pohybovali väčšinou od 62 mm v Bratislave 
na letisku do viac ako 275 mm v povodí Hnilca a Hornádu. 
Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slo-
venska dosiahol 148 mm, čo predstavuje 172 % normálu a 
prebytok zráţok 62 mm. 
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Zaujímavosti mesiaca  
Mesiac jún roku 2010 bol významný najmä z hľadiska tep-

loty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok.  
Priemerné mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-

namne vysoká na celom území Slovenskej republiky aspoň od 
roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne vysoký najmä na Sliači. na Chopku a najvýraz-
nejšie na Lomnickom štíte aspoň od roku 1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namne vysoké na mnohých miestach územia Slovenskej re-
publiky aspoň od roku 1961, najvýraznejšie v Oravskej Lesnej 
+30.6 °C, druhá najvyššia nameraná hodnota. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od ro-
ku 1961, najmä na Sliači, kde bol prekonaný rekord. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 takmer na 
všetkých miestach Slovenska výnimkou bol len Tisinec od ro-
ku 1963, Medzilaborce a Kamenica nad Cirochou. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významnú vy-
sokú hodnotu iba na Lomnickom Štíte 185 h. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-
soký, aspoň od roku 1961, na väčšine meteorologických staníc 
Slovenska a súčasne bol prekonaný rekord na Sliači 170,8 mm 
z roku 1964.  

 
Agrometeorologický a fenologický prehľad Teplota a pre-
mŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júni 2010 pohy-
bovala od +15,4 °C v Telgárte do +21,8 °C v Dudinciach.  
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Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
od 11,0 °C v Telgárte dňa 2. júna 2010 aţ do +15,3 °C na 
Sliač dňa 3. júna 2010.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od 14,4 °C v Telgárte do 20,7 °C  Dudinciach. 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-

ných drevín a rastlín  
Pšenica ozimná v podhorských polohách klasíla a kvitla v 

prvej dekáde mesiaca. V tomto období v juţných častiach Slo-
venska dosiahla mliečnu zrelosť a v polovici tretej dekády jú-
na aj ţltú zrelosť. U jačmeňa ozimného bola na konci mesiaca 
zaznamenaná fenologická fáza plná zrelosť. Repka ozimná na 
konci druhej dekády júna dosiahla ţltú zrelosť, v stredných a v 
podhorských 
polohách dokvitala. Od začiatku mesiaca pokračovalo klasenie 
jarných obilnín, od druhej dekády mesiaca pšenice jarnej a ov-
sa siateho. Jačmeň jarný zaznamenal v tretej dekáde mesiaca 
fázu mliečna zrelosť. Ojedinelé bola zaznamenaná aj ţltá zre-
losť na lokalite vo VSN. V podhorských polohách bol jačmeň 
jarný na začiatku júna v štádiu druhého kolienka, klasíl a kvi-
tol v tretej dekáde mesiaca. Zemiaky pokračovali v zapájaní sa 
do riadkov a v kvitnutí. Repa cukrová sa v poslednej dekáde 
júna zapájala do riadkov. Kukurica počas mesiaca postupne 
vzchádzala na plochách, ktoré boli vysiate koncom mája a na 
začiatku júna. V druhej dekáde júna kvitol hrach, fan a mak 
siaty a aj bôb obyčajný. Slnečnica ročná butonízovala od dru-
hej dekády júna. v priebehu mesiaca pokračovala prvá kosba 
lucerny siatej, ďateliny lúčnej a trvalých trávnych porastov na 
lokalitách, kde to nebolo moţné pre nepriaznivé počasie v má-
ji a začiatkom júna. Pred druhou kosbou začínali v poslednej 
dekáde mesiaca kvitnúť tomka voňavá, psiarka lúčna a ďateli-
na lúčna. 
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Od začiatku júna pokračovalo dozrievanie a zber skorých 
odrôd čerešní. Počas druhej polovice mesiaca dozrievali aj ne-
skoré odrody, a v tretej dekáde júna dozrievala višňa a ríbezľa 
červená. Prvé marhule dozreli v poslednej dekáde júna so sla-
bou úrodou plodov. V polovici mesiaca bolo pozorované 
ukončenie rastu letorastov u jabloni a hrušiek. Vinič hrozno-
rodý naplno kvitol od polovice júna a do konca mesiaca od-
kvitol. 

Na začiatku júna pokračovali v kvitnutí vo vyšších polo-
hách jarabina vtáčia, baza čierna, agát biely a ruţa šípová, v 
prvej dekáde mesiaca pokračovala v kvitnutí lipa veľkolistá a 
od polovice júna aj lipa malolistá. V polovici júna bol zazna-
menaný začiatok kvitnutia borovice horskej a ostruţiny mali-
novej. Ojedinelé boli zaznamenané, od druhej dekády júna, 
jánske výhonky u buka lesného, duba letného a zimného, 
smreka obyčajného, borovice horskej, smrekovca opadavého a 
javora horského. Na konci júna sa ojedinelé začali zberať plo-
dy brusnice čučoriedkovej a ostruţiny malinovej. 
 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V prvej a druhej dekáde mesiaca sa vo vyšších polohách 
ozýval spev prepelice poľnej. Na viacerých lokalitách, najmä 
východného Slovenska, bol v júni zaznamenaný aj hromadný 
výskyt pásavky zemiakovej. 
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Synoptický prehľad za júl 2010 
 

Začiatkom mesiaca júla 2010 sa nad strednou Európou udr-
ţiavalo nevýrazné pole tlaku vzduchu. Zároveň vo vyšších 
vrstvách ovzdušia sa nachádzala nad Rumunskom nevýrazná 
oblasť niţšieho tlaku vzduchu. 

Dňa 6. júla 2010 postúpil do našej oblasti od západu stude-
ný front. Za ním prúdil do strednej Európy chladnejší vzduch 
od severozápadu a v ňom sa od západu postupne rozšírila tla-
ková výš. Tá sa postupne presúvala nad pobaltské štáty a po 
jej zadnej strane k nám prúdil teplý vzduch od juhozápadu.  

Od 13. júla 2010 bolo nad našim územím nevýrazné tlakové 
pole. Dňa 14. júla 2010 čiastočne ovplyvnil počasie u nás svo-
jím okrajom studený front postupujúci cez Poľsko nad Ukraji-
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nu. Za ním sa do 17. júla 2010 udrţiavalo nad našou oblasťou 
nevýrazné tlakové pole.  

V noci na 18. júla 2010 začal počasie u nás ovplyvňovať 
výrazný studený front spojený s tlakovou níţou so stredom 
nad Nórskym morom. Pri svojom postupe sa vlnil a sprevá-
dzala ho intenzívna búrková činnosť. Za frontom sa od juho-
západu rozširoval výbeţok tlakovej výše, v ktorom neskôr 
zmohutnelo samostatné jadro. To sa presúvalo smerom na se-
verovýchod a v období 21. aţ 23. júla 2010 sa nachádzalo nad 
našim územím len nevýrazné tlakové pole.  

Dňa 23. júla 2010 postúpil do našej oblastí od západu stu-
dený front. Na ňom sa nad Slovenskom a okolitými krajinami 
prehĺbila samostatná tlaková níţ, ktorá pomaly postupovala 
nad juţný Balt.  

V chladnom vzduchu sa dňa 25. júla 2010 nad Slovenskom 
nachádzalo nevýrazné tlakové pole. Súčasne nad Rakúskom sa 
prehĺbila vo vyšších vrstvách ovzdušia tlaková níţ. Tá 
ovplyvňovala počasie u nás do 27. júla 2010. 

Dňa 28. júla 2010 postupovala z Ukrajiny nad Slovensko 
tlaková níţ, ktorá sa nasledujúci deň presúvala na sever aţ se-
verovýchod. Dňa 30. júla 2010 postúpil nad západné Sloven-
sko zvlnený studený front, ktorý nasledujúci deň zotrvával nad 
stredným Slovenskom. 
 
Klimatologický prehľad 

Mesiac júl 2010 bol na území Slovenska prevaţne teplotné 
mimoriadne nadnormálny, s odchýlkami od +2,5 °C v Čadci 
a Kamenici nad Cirochou do -3,9 °C na Sliači.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Orav-
skej Lesnej +17,2 °C, najvyššia v Hurbanove a v Bratislave na 
letisku +23,2 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla 
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priemerná mesačná teplota vzduchu v júli hodnoty od             
+6,9 °C na Lomnickom štíte do +10,3 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 
horských polôh, v Oravskej Lesnej +3,9 °C, dňa 8. júla 2010. 
Najvyššie teplotné maximum namerali v Bratislave v Mlyn-
skej doline +38,4 °C, dňa 17. júla 2010. Na Lomnickom štíte 
poklesla dňa 7. júla 2010 minimálna teplota vzduchu na                 
-2,7 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h sa na väčšine 
územia Slovenska pohybovala okolo normálu: Bratislava - le-
tisko -5 %, Piešťany 0 %, Hurbanovo -3 %, Oravská Lesná             
-4 %, Sliač -1 %, Telgárt -2 %, Štrbské Pleso 1 %, Košice - le-
tisko -2 %.  

Suma trvania slnečného svitu bola nadnormálna v intervale 
od 111 % v Kamenici nad Cirochou do 156% na Chopku nor-
málu.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ 
100 knVh sme pozorovali v dňoch 23. a 24. júla 2010. Uvede-
né rýchlosti vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať 
maximálnym rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách úze-
mia Slovenska. 

Mesiac júl 2010 bol predovšetkým na strednom a východ-
nom Slovensku zráţkovo nadnormálny. Mesačné úhrny atmo-
sférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 40 mm na nie-
ktorých miestach krajného juhu Podunajskej níţiny do 479 
mm na Skalnatom Plese. 

Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie 
Slovenska dosiahol 153 mm, Čo predstavuje 170 % normálu a 
prebytok zráţok 63 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac júl roku 2010 bol významný najmä pri hodnotení 
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 
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Priemerné mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-
namne vysoká na celom území Slovenskej republiky aspoň od 
roku 1961.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne vysoký na celom území Slovenskej republiky 
aspoň od roku 1961. Rekord bol prekonaný na meteorologic-
kej stanici Sliač. Absolútne maximum teploty vzduchu bolo 
štatisticky významne vysoké takmer na celom území Sloven-
ska aspoň od roku 1961, s výnimkou Košíc a Milhostova. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne vysoký na celom území Slovenska aspoň od ro-
ku 1961, pričom na väčšine pozorovacích staníc bol prekona-
ný rekord. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 takmer na 
všetkých miestach Slovenska, výnimkou bola len Čadca a 
Kamenica nad Cirochou. Rekord bol prekonaný na meteorolo-
gickej stanici Sliač a Boľkovce. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-
soké hodnoty takmer na všetkých pozorovacích staniciach s 
výnimkou Lomnického Štítu a Kamenice nad Cirochou. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-
soký aspoň od roku 1961 na väčšine meteorologických staníc 
Slovenska, s výnimkou Čadce a Košíc. Podrobnejšie (plošne) 
je úhrn atmosférických zráţok hodnotený na inom mieste bul-
letinu, vychádzajúc z väčšieho počtu staníc. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v júli pohybovala 
od +18,2 °C v Telgárte do +25,6 °C v Ţiháreci.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
+10,1 °C v Spišských Vlachoch aţ +18,7 °C v Boľkovciach.  
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Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od +17,1 °C v Telgárte do +24,5 °C v Ţihárci. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

Od začiatku júla pšenica ozimná a jačmeň jarný v teplejších 
oblastiach Slovenska dosahovali ţltú zrelosť, od konca prvého 
týţdňa začali porasty vstupovať do plnej zrelostí. Od druhej 
dekády mesiaca sa začala zberať pšenica ozimná, v druhej po-
lovici júla aj jačmeň jarný. Repka ozimná sa začala zberať od 
začiatku mesiaca. Na skorších odrodách zemiakov dochádzalo 
k všeobecnému ţltnutiu a odumieraniu vňate, zberali sa. Ku-
kurica siata pokračovala v klasení, prevaţne v druhej polovici 
mesiaca kvitla, v poslednej júlovej dekáde začala vstupovať 
do mliečnej zrelosti. Hrach siaty dosahoval plnú zrelosť, zbe-
ral sa. Slnečnica ročná začiatkom mesiaca začala kvitnúť. Po-
kračovala druhá kosba lucemy siatej. Chmeľ obyčajný začal 
kvitnúť v Trenčíne začiatkom druhej júlovej dekády. 

Začiatkom júla pokračoval ešte zber ríbezlí, v priebehu me-
siaca dozrievali a zberali sa marhule, skoršie odrody broskýň. 
Prevaţne v druhej polovici júla dozrievali a zberali sa letné 
odrody jabĺk a hrušiek, koncom mesiaca dozrievali skoršie od-
rody sliviek. Od začiatku mesiaca pokračovalo dozrievanie a 
zber plodov ostruţiny malinovej. Od konca druhej júlovej de-
kády boli zaznamenané na niektorých druhoch lesných drevín 
jánske výhonky a v priebehu mesiaca miestami aj letné ţltnu-
tie listov. 
 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V mesiaci júl 2010 na niektorých miestach boli zaznamena-
né výskyty pásavky zemiakovej. 
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Synoptický prehľad za september 2010 
 

Začiatkom mesiaca septembra 2010 sa tlaková níţ presúvala 
z Rumunska cez Ukrajinu nad Bielorusko a Pobaltie a nad na-
še územie prúdil od severozápadu chladný morský vzduch.  

Z 3. na 4. septembra 2010 sa v nevýraznom tlakovom poli 
nad strednou Európou sformovalo zvlnené frontálne rozhranie, 
ktoré dňa 4. a 5.  septembra 2010 ovplyvňovalo počasie aj u 
nás.  

Dňa 6. septembra 2010 sa v studenom vzduchu rozšíril od 
severu do našej oblasti nevýrazný výbeţok tlakovej výše, ale 
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nad Slovenskom a okolitými štátmi sa nachádzala vo vyšších 
vrstvách ovzdušia tlaková níţ.  

Dňa 8. septembra 2010 postúpil od západu do našej oblasti 
teplý front a dňa 9. septembra 2010 aj zvlnený studený front, 
ktorý sa nad našim územím do 12. septembra 2010 udrţiaval 
bez pohybu.  

V dňoch 12.  a 13. septembra 2010 sa nad strednou Európou 
nachádzalo nevýrazné tlakové pole, v ktorom sa rozpadával 
studený front.  

Dňa 14. septembra 2010 večer nás od západu zasiahol okraj 
teplého frontu a za ním dňa 15. septembra 2010 od západu aţ 
juhozápadu prúdil teplejší vzduch.  

V noci na 16. septembra 2010 postúpil od západu nad naše 
územie studený front, ktorý sa do 18. septembra 2010 vlnil 
nad Alpami, Maďarskom a západnou Ukrajinou a svojou ob-
lačnosťou a atmosférickými zráţkami čiastočne ovplyvňoval 
aj územie Slovenska.  

Dňa 19. septembra 2010 sa u nás presadil vplyv výbeţku 
tlakovej výše zasahujúcej od západu cez strednú Európu aţ 
nad Rusko. Dňa 20. septembra 2010 sa nad strednou Európou 
nachádzal stred tlakovej výše.  

V ďalších dňoch tlaková výš čiastočne zoslabla a dňa 24. 
septembra 2010 sa jej stred presunul nad Ukrajinu. V noci z 
25. na 26. septembra 2010 začala počasie nad našim území 
ovplyvňovať od juhu tlaková níţ so stredom nad juţným Ma-
ďarskom. Spomínaná tlaková níţ sa dňa 27. septembra 2010 
presunula nad strednú Európu a odtiaľ pomaly cez Poľsko na 
severovýchod, a k nám prúdil studený a vlhký vzduch od seve-
ru.  

Dňa 30. septembra 2010 sa od severu do strednej Európy 
rozšíril okraj tlakovej výše so stredom nad Škandináviou a zá-
roveň od severovýchodu aţ východu vo vyšších vrstvách 
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ovzdušia/atmosféry naše územie ovplyvňovala brázda nízkeho 
tlaku vzduchu. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac september 2010 bol na väčšine územia Slovenska 
teplotné normálny, miestami podnormálny (studený), so zá-
pornými teplotnými odchýlkami od -0,3 °C v Medzilaborciach 
do -1,5 °C na Chopku, Bratislave - Kolibe.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu 
(mimo vysokých horských polôh) bola zaznamenaná v Telgár-
te a v Oravskej Lesnej +9.1 °C, najvyššia v Bratislave na leti-
sku +14,5 °C. Vo vysokých horských polohách dosiahla prie-
merná mesačná teplota vzduchu v septembri hodnoty od               
-0,4 °C na Lomnickom štíte do +2,6 °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum, okrem vysokých horských 
polôh, namerali v Oravskej Lesnej -1,4 °C, dňa 20. septembra 
2010. Najvyššie teplotné maximum namerali v Nitre a v Ka-
menici n/Cirochou +24,6 °C, dňa 12. septembra 2010 a 24. 
septembra 2010. Na Lomnickom štíte poklesla minimálna tep-
lota vzduchu dňa 20. septembra 2010 na -6,2 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola nadnor-
málna v Bratislave +4 %, Piešťanoch +7 %, Hurbanove                      
+15 %, Oravskej Lesnej +6 %, Sliači +12 %, Boľkovciach 
+16 %, Telgárte +9 %, Štrbskom Plese +14 %, Košiciach    
+11 %, Stropkove - Tisinci +8 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v septembri 2010 pod-
normálna v intervale od 62 % v Bratislave na Kolibe do 92 % 
v Bratislave na letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 60 aţ    
90 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli pozo-
rované v dňoch 25. a 26. septembra 2010. Uvedené rýchlosti 
vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 
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Mesiac september 2010 bol na území Slovenska zráţkovo 
nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa pohy-
bovali väčšinou od 47 mm v Skalici do 293 mm v Králikoch. 
Priestorový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Slo-
venska dosiahol 130 mm. Čo predstavuje 206 % normálu a 
prebytok zráţok 67 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac september 2010 bol významný najmä pri hodnotení 
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola podpriemerná na 
celom území Slovenska, štatisticky významne nízka v Brati-
slave, v Hurbanove, na Chopku, v Boľkovciach, v Poprade a 
aj v Košiciach, aspoň od roku 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne nízky takmer na celom území Slovenska, najvý-
raznejšie sa to prejavilo v Bratislave na letisku aspoň od roku 
1961. 

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namne nízke na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 
Rekordy boli prekonané v Bratislave na letisku, v Piešťanoch, 
v Hurbanove a v Poprade. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne vysoký len v Oravskej Lesnej, na Sliači a v 
Boľkovciach, aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysoké hodnoty aspoň od roku 1961 najmä na vý-
chodnom Slovensku. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-
ke hodnoty takmer na celom území Slovenska (okrem Brati-
slavy a Piešťan, kde boli hodnoty podpriemerné, nie však šta-
tisticky významné) aspoň od roku 1961. 
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Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-
soký, aspoň od roku 1961, na celom území Slovenska, pričom 
z meteorologických staníc bol najvýraznejší v Boľkovciach 
128,1 mm, čim bol prekonaný rekord tejto stanice pre tento 
mesiac. Podrobnejšie (plošne) je úhrn atmosférických zráţok 
hodnotený na inom mieste bulletinu, vychádzajúc z väčšieho 
počtu staníc. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v septem-
bri pohybovala od +12,7 °C v Plavci nad Popradom do               
+16,8 °C v Orechovej.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
+8,0 °C v Plavci nad Popradom aţ +13,2 °C v Bratislava na 
Kolibe.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od +13,0 °C v Liptovskom Hrádku do +17,0 °C v Ore-
chovej. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

V septembri 2010 pokračovala sejba repky ozimnej, skôr 
zasiata vzchádzala a prvé páry pravých listov vytvárala pre-
vaţne od druhého týţdňa. Sejba ozimných obilnín začala pre-
vaţne od posledného septembrového týţdňa, koncom mesiaca 
lokálne vzchádzali. V priebehu septembra pokračoval zber ne-
skorších odrôd zemiakov, v druhej polovici mesiaca repa cuk-
rová dosahovala technickú zrelosť a začala sa zberať. Slnečni-
ca ročná dosahovala plnú zrelosť a v poslednej septembrovej 
dekáde sa začala na juhu Slovenska zberať. Kukurica siata (na 
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zrno) dosahovala plnú zrelosť a začala sa zberať prevaţne 
koncom mesiaca. 

V prvej polovici septembra 2010 pokračoval ešte zber ne-
skorších odrôd sliviek a to prevaţne vo vyšších polohách. V 
priebehu mesiaca pokračoval zber jesenných odrôd jabĺk a 
hrušiek, dozrieval a zberal sa vinič hroznorodý. Od druhej de-
kády septembra dozrievali plody orecha kráľovského. V po-
slednej dekáde mesiaca zimné odrody jabĺk a koncom septem-
bra zimné odrody hrušiek dosahovali zberovú zrelosť. Vše-
obecné ţltnutie a opad listov z ovocných drevín začalo pre-
vaţne v poslednej dekáde mesiaca. 

V priebehu septembra pokračovalo dozrievanie plodov 
drieňa, hloha a liesky obyčajnej. Od začiatku mesiaca dozrie-
vali plody slivky trnkovej, javora horského, od druhej dekády 
plody lipy malolistej, jarabiny vtáčej, jaseňa štíhleho, ruţe ší-
povej, pagaštana konského, v druhej dekáde mesiaca z bylín 
plne kvitla jesienka obyčajná, v druhej polovici septembra do-
zrievali plody buka lesného, duba letného a zimného, agáta 
bieleho, hraba obyčajného. Od druhej dekády septembra zača-
lo lístie na lesných drevinách ţltnúť a opadávať. 
 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V prvej polovici mesiaca pokračoval odlet bociana bieleho, 
lastovičky a belorítky domovej. Prevaţne z vyšších polôh od 
druhej dekády mesiaca odlietal škovránok poľný, koncom me-
siaca začal odlietať aj škorec lesklý. 
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Synoptický prehľad za október 2010 
 

V dňoch l. aţ 10. októbra 2010 zasahovala do strednej Eu-
rópy od severu aţ severovýchodu tlaková výš. Počas ďalších 
dvoch októbrových dni tlak vzduchu nad našou oblasťou kle-
sal. 

V dňoch od 13. do 20. októbra 2010 sa nad Slovenskom a 
okolitými krajinami nachádzalo nevýrazné tlakové pole. 

Dňa 21. októbra 2010 prešiel od severozápadu cez nás stu-
dený front. Za ním sa k nám prechodne rozšírila od západu 
tlaková výš a po jej zadnej strane v dňoch 24. a 25. októbra 
2010 od juhozápadu prúdil do našej oblasti prechodne teplejší 
vzduch. 
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Dňa 26. októbra 2010 prešiel od západu zvlnený studený 
front a za ním sa k nám rozšírila od západu tlaková výš, pri-
čom po jej zadnej strane prúdil posledné dva dni v mesiaci od 
juhozápadu nad Slovensko teplejší vzduch. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac október 2010 bol na väčšine územia Slovenska tep-
lotné podnormálny, studený, miestami aţ veľmi studený s od-
chýlkami od -1,2 °C na Sliači do -2,9 °C v Kamenici 
n/Cirochou). Vo vysokých horských polohách boli teplotné 
odchýlky v intervale od -1,2 °C na Lomnickom štíte do                 
-2,0 °C na Chopku. Relatívne najchladnejší bol október na vý-
chode Slovenska.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, s 
výnimkou vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v 
Telgárte +3,5 ° C, priemerná najvyššia teplota v Hurbanove 
+8,2 ° C. Vo vysokých horských polohách dosiahla priemerná 
mesačná teplota vzduchu v októbri hodnoty od -3,0 ° C na 
Lomnickom štíte do -1,1  °C na Chopku.  

Absolútne teplotné minimum namerali, okrem vysokých 
horských polôh, v Poprade -7,3 °C dňa 28. októbra 2010. 

Absolútne najvyššie teplotné maximum v Dolnom Hričove 
+20,3 °C dňa 6.októbra 2010. Na Lomnickom štíte poklesla 
dňa 26. októbra 2010 minimálna teplota vzduchu na -14,6 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14. h bola na väčši-
ne územia Slovenska okolo normálu : Bratislava - letisko                 
+2 %, Piešťany -5 %, Hurbanovo -3 %, Oravská Lesná -7 %, 
Sliač -3 %, Boľkovce -1 %, Telgárt -2 %, Štrbské Pleso -4 %, 
Košice - letisko -3 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v októbri prevaţne nad-
priemerná v intervale od 91 % na Chopku do 155 % v Strop-
kove - Tisinci normálu. 
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Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ  
75 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli pozo-
rované v dňoch 27. aţ 28. októbra 2010. Uvedené rýchlosti 
vetra sú iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym 
rýchlostiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska. 

Mesiac október 2010 bol na území Slovenska zráţkovo pre-
vaţne podnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok sa 
pohybovali väčšinou od 5 mm na niektorých miestach výcho-
doslovenskej níţiny do 67 mm v Kľaku a v Králikoch. Priesto-
rový úhrn zráţok pre celé územie Slovenska dosiahol 28 mm, 
Čo predstavuje 46 % normálu a deficit zráţok 33 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac október roku 2010 bol významný najmä pri hodno-
tení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok.  

Priemerné mesačné teplota vzduchu bola štatisticky výz-
namne nízka na celom území Slovenska, najvýraznejšie v 
Milhostove a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961, 
kde boli prekonané historické rekordy.  

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne nízky na celom území Slovenska s výnimkou 
Tisinca, kde je pozorovanie aţ od roku 1963, najvýraznejšie sa 
to prejavilo v Bratislave na letisku, aspoň od roku 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namne nízke na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 
Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave, v Piešťanoch, v 
Hurbanove, na Chopku, v Bolkovciach, v Telgárte, Poprade, 
Košiciach, Medzilaborciach a Milhostove, zhodne druhá naj-
niţšia hodnota v časovom rade aspoň od roku 1961.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol podprie-
merný na celom území Slovenska, štatisticky významne tak-
mer na celom území s výnimkou Oravskej Lesnej a Lomnic-
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kého štítu, najvýraznejšie na východe Slovenska, v Medzi-
laborciach a v Kamenici nad Cirochou aspoň od roku 1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne nízke hodnoty aspoň od roku 1961 najmä na vý-
chodnom Slovensku. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-
soké hodnoty len na strednom a východnom Slovensku, Naj-
výraznejšie na Lomnickom štíte 238.5 h, čo predstavuje druhú 
najvyššiu hodnotu aspoň od roku 1961. 

Úhrn atmosférických zráţok bol podpriemerný, štatisticky 
významne nízky aspoň od roku 1961 len v Čadci, v Oravskej 
Lesnej, na Chopku, na Lomnickom štíte, v Tisinci (od roku 
1963), v Medzilaborciach a tieţ v Milhostove, vychádzajúc z 
výberového súboru meteorologických staníc plošne pokrýva-
júcich územie Slovenska. Podrobnejšie (plošne) je úhrn atmo-
sférických zráţok hodnotený v inej častí bulletinu, vychádza-
júc z väčšieho počtu staníc. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad. Teplota a 
premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v októbri 
2010 pohybovala od +6,0 °C v Plavci nad Popradom do              
+10,6 °C v Bratislave na Kolibe.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola 
+0,4 °C v Plavci n/Popradom aţ +6,1 °C v Bratislave na Koli-
be.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od +7,1 °C v Liptovskom Hrádku do +11,3 °C v Bra-
tislave na Kolibe. 
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Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevin a rastlín  

V prvej polovici októbra 2010 pokračoval ešte zber slnečni-
ce ročnej. V priebehu mesiaca októbra 2010 sa zberala repa 
cukrová a kŕmna, kukurica siata (na zrno). Repka ozimná sa 
nachádzala vo fáze prvých párov pravých listov. Pokračovala 
sejba ozimných obilnín, hlavne pšenice ozimnej, skôr zasiata 
pokračovala vo v schádzaní, od konca prvej dekády miestami 
začala vytvárať tretí list.  

Začiatkom októbra 2010 sa zberali lokálne ešte neskoré od-
rody viniča hroznorodého. V priebehu mesiaca pokračoval 
zber zimných odrôd jabĺk a hrušiek. Pokračovalo ţltnutie a 
opadávanie lístia z ovocných drevín. Pokračovalo dozrievanie 
lesných plodov. Na lesných drevinách pokračovalo ţltnutie a 
opadávanie lístia. 
 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

Prevaţne v prvej dekáde októbra 2010 pokračoval odlet 
škovránka poľného a v priebehu mesiaca odlietal škorec lesk-
lý. 
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Synoptický prehľad za november 2010 
 

Na začiatku mesiaca novembra 2010 prúdil od juhu do 
strednej Európy teplý vzduch Dňa 2. novembra 2010 zasaho-
vala nad Slovensko plytká tlaková brázda.  

V dňoch 3. aţ 6. novembra 2010 ovplyvňovala naše územie 
rozsiahla oblasť vyššieho tlaku vzduchu, ktorá sa rozprestiera-
la cez juţnú a strednú Európu. 

Od 7. do 10. novembra 2010 zasahovala do karpatskej ob-
lasti od západu brázda nízkeho tlaku vzduchu a od juhozápadu 
postupovali ďalej na severovýchod frontálne vlny studeného 
frontu. 

Dňa 11. novembra 2010 sa prechodne nad naše územie roz-
šíril výbeţok vyššieho tlaku vzduchu a za ním dňa 12. novem-
bra 2010 prešiel Slovenskom frontálny systém. Za týmto fron-
tálnym systémom začal od juhozápadu prúdiť do karpatskej 
oblasti teplý vzduch. 

Od 15. novembra 2010 bolo počasie u nás ovplyvnené fron-
tálnym rozhraním postupujúcim od Nemecka cez Poľsko. Ce-
chy. Rakúsko smerom na východ Za nim sa v strednej Európe 
udrţiavalo nevýrazné tlakové pole aţ do 20. novembra 2010, 
kedy sa nad Biskajským zálivom prehĺbila tlaková níţ.  

Jej frontálny systém postúpil dňa 22. novembra 2010 od 
Álp cez Slovensko na severovýchod. Za ním začal dňa 23. no-
vembra 2010 nad Slovensko prúdiť od západu studený 
vzduch, ktorý sa neskôr zmenil na severozápadný, pôvodom 
arktický vzduch.  

V noci z 26. na 27. novembra 2010 začal od juhozápadu do 
karpatskej oblasti postupovať ďalší frontálny systém a objavi-
lo sa prvé sneţenie v níţinách. V závere mesiaca prechádzala 
Európou od Stredného mora smerom nad Ukrajinu a Bie-
lorusko tlaková níţ. 
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Klimatologický prehľad  
Mesiac november 2010 bol na väčšine územia Slovenska 

prevaţne teplotné silne aţ mimoriadne nadnormálny s Klad-
nými teplotnými odchýlkami od +19,0 °C na Lomnickom štíte 
do +4,0 °C v Košiciach na letisku.  

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Telgárte 
+3,8 °C a najvyššia v Hurbanove +8,2 °C. Vo vysokých hor-
ských polohách dosiahla priemerná mesačná teplota  vzduchu 
v mesiaci november 2010 hodnoty od -4,7 °C na Chopku do             
-2,3 °C na Lomnickom štíte.  

Absolútne teplotné minimum namerali, mimo vysokých 
horských polôh, v Oravskej Lesnej -15,3 °C dňa 30. novembra 
2010 a najvyššie teplotné maximum v Spišských Vlachoch 
23,0 °C dňa 15. novembra 2010. Na Lomnickom štíte poklesla 
dňa 30. novembra 2010 minimálna teplota vzduchu na                      
-21,0 °C.  

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu o 14 h bola na väčšine 
územia Slovenska okolo normálu : Bratislava - letisko -3 %, 
Piešťany 0 %, Hurbanovo -4 %, Oravská Lesná -7 %, Sliač -3 
%, Boľkovce -3 %. Telgárt +4 %. Štrbské Pleso +3 %. Košice 
- letisko -4 %. Stropkov -Tisinec -4 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v závislosti od nízkej ob-
lačnosti a hmiel v intervale od 74 % v Telgárte do 186 %  
v Milhostove.  

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 50 aţ 80 
km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli pozoro-
vané 1. novembra 2010. Uvedené rýchlosť vetra sú iba orien-
tačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlostiam vetra v 
konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac november 2010 bol na území Slovenska zráţkovo 
prevaţne nadnormálny. Mesačné úhrny atmosférických zráţok 
sa pohybovali väčšinou od 35 mm na najkrajnejšom západe 
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Záhorskej níţiny do 276 mm v Jasnej pod Chopkom. Priesto-
rový úhrn atmosferických zráţok pre celé územie Slovenska 
dosiahol 104 mm, čo predstavuje 168 % normálu a prebytok 
zráţok 42 mm. 
 
Zaujímavosti mesiaca  

Mesiac november 2010 bol významný najmä pri hodnotení 
teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zráţok. 

Priemerná mesačná teplota vzduchu bola štatisticky výz-
namne vysoká na celom území Slovenska, pričom na mnohých 
miestach bolo prekonané historické maximum v Sliači, Boľ-
kovciach. Košiciach a Milhostove aspoň od roku 1661. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne vysoký na celom území Slovenska, pričom na 
niektorých miestach bol prekonaný historický rekord v Boľ-
kovciach a Košiciach aspoň od roku 1681.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namne vysoké na celom území Slovenska aspoň od roku 1961. 
Najvýraznejšie sa to prejavilo v Bratislave na Kolibe, v Pieš-
ťanoch, Oravskej Lesnej a v Telgárte aspoň od roku 1961. 

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne vysoký na celom území Slovenska, pričom v 
Boľkovciach bol prekonaný historický rekord aspoň od roku 
1961. 

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne vysoké hodnoty len v Hurbanove, naopak štatistic-
ky významne nízke hodnoty boli pozorované na Chopku. 
Lomnickom štíte a v Poprade aspoň od roku 1961. 

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne vy-
soké hodnoty len v Bratislave a v Hurbanove zo západnej časti 
Slovenska, a na východnej časti v Košiciach, Tisinci, Milhos-
tove a v Kamenici nad Cirochou. aspoň od roku 1961. Na-
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opak, štatisticky významne nízke trvanie slnečného svitu bolo 
pozorované v Telgárte. 

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-
soký na väčšine územia Slovenska aspoň od roku 1961. Naj-
výraznejšie sa to prejavilo v Poprade, na Sliači a v Telgárte z 
vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska. 
 
Agrometeorologický a fenologický prehľad.  Teplota a 
premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v novem-
bri 2010 pohybovala od +5,5 °C Plavči nad Popradom do              
+8,8 ° C v Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola od 
-0,5 °C v Spišských Vlachoch do 4,5 °C v Košiciach na leti-
sku.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od +6,2 °C v Plavči nad Popradom do +9,2 °C v Morav-
skom Svätom Jáne a Mochovciach. 

Najhlbšia úroveň premrznutia pôdy sa pohybovala od 0 do 
11 cm v Poprade. 
 
Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín   

V mesiaci november 2010 sa lokálne zberala ešte kukurica 
siata (na zrno). Začiatkom mesiaca novembra 2010 sa miesta-
mi siala ešte pšenica ozimná, skôr zasiata pokračovala vo 
vzchádzaní a porasty začali aj odnoţovať. 

Začiatkom novembra 2010 pokračoval ešte lokálny zber 
zimných odrôd hrušiek.  

V prvej polovici mesiaca novembra pokračoval opad lístia z 
ovocných drevín. V priebehu mesiaca pokračovalo dozrieva-
nie plodov smreka obyčajného, borovice lesnej a smrekovca 
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opadavého Na lesných drevinách pokračovalo opadávanie lís-
tia. 
 
Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  

V prvej polovici novembra 2010 z juţných oblastí Podunaj-
skej níţiny odlietal ešte škorec lesklý. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Synoptický prehľad za december 2010 
 

Začiatkom mesiaca decembra 2010 začalo počasie na Slo-
vensku v studenom vzduchu ovplyvňovať tlaková níţ so 
stredom nad Janovským zálivom, ktorá postupovala ďalej na 
sever aţ severovýchod. V dňoch 2. a 3. decembra 2010 pre-
chádzali cez Balkán smerom nad naše územie frontálne poru-
chy, s touto tlakovou níţou spojené. 



783 
 

Dňa 4. decembra 2010 sa nad vnútrozemie Európy v chlad-
nom vzduchu od juhozápadu rozšíril výbeţok vyššieho tlaku 
vzduchu a počasie ovplyvňoval aj nasledujúci deň. 

Dňa 6. decembra 2010 sa nad západnou Európou prehĺbila 
brázda nízkeho tlaku vzduchu a teplý front s ňou spojený po-
stúpil cez Slovensko smerom na sever.  

V dňoch 7. a 8. decembra 2010 od juhozápadu pokračoval 
prílev teplého vzduchu do karpatskej kotliny a to po prednej 
strane tlakovej niţe, ktorej stred sa zároveň presúval z Fran-
cúzska nad Poľsko aţ Pobaltíe. 

Dňa 9. decembra 2010 počasie na Slovensku ovplyvňoval 
studený front, spojený so spomínanou tlakovou níţou, ktorý 
rýchlo prechádzal cez Slovensko a ďalej na juhovýchod. Za 
ním sa od západu nad Alpy a Karpaty rozširoval výbeţok vyš-
šieho tlaku vzduchu.  

V dňoch 11. – 12. decembra 2010 v severozápadnom prú-
dení cez strednú Európu ďalej na juhovýchod postupoval fron-
tálny systém, spojený s podruţnou tlakovou níţou. Medzi ob-
lasťou nízkeho tlaku vzduchu nad východnou Európou a tla-
kovou výšou so stredom nad Britskými ostrovmi a potom 13. a 
14. decembra 2010 od severozápadu aţ severu prenikal stude-
ný vzduch arktického pôvodu.  

Dňa 15. decembra 2010. nad Slovensko od juhu zasahovala 
tlaková níţ vo vyšších vrstvách ovzdušia. 

Dňa 16. decembra 2010 sa územie Slovenska nachádzalo v 
nevýraznom polí relatívne vyššieho tlaku vzduchu. V nasledu-
júci deň uţ na prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu, 
ktorá sa prehĺbila nad Škandináviou. 

Dňa 18. decembra 2010 cez Chorvátsko a Maďarsko sme-
rom na severovýchod spolu s tlakovou níţou, postupoval fron-
tálny systém. Za ním sa nad strednú Európu od juhozápadu 
prechodne rozšíril výbeţok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý dňa 
20. decembra 2010 zoslabol. V ďalších dňoch počasie na Slo-
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vensku ovplyvnila tlaková níţ, ktorej stred sa 21. – 22. de-
cembra 2010 nachádzal nad Španielskom. Po jej prednej stra-
ne začal na Slovensko vo vyšších vrstvách ovzdušia od juho-
západu prúdiť teplý vzduch. Spomínaná tlaková níţ sa ďalej 
presúvala cez západné Stredomorie nad Taliansko, pričom dňa 
24. decembra 2010 vrcholil prílev teplého vzduchu nad naše 
územie. 

Postupne sa stred tejto tlakovej niţe presunul ďalej na vý-
chod a počasie v strednej Európe začal ovplyvňovať studený 
front s ňou spojený. Ten prešiel dňa 25. decembra 2010 Slo-
venskom ďalej na východ. Za ním sa v chladnom vzduchu do 
karpatskej oblastí od západu rozšíril výbeţok vyššieho tlaku 
vzduchu. 

V období od 27. do 30. decembra 2010 zasahoval na Slo-
vensko od západu aţ severozápadu. Iba dňa 28. decembra 
2010 zoslabol a od severozápadu cez Poľsko a Slovensko 
smerom na juhovýchod v plytkej brázde nízkeho tlaku vzdu-
chu postúpil frontálny systém. V posledný deň roka prešiel cez 
karpatskú oblasť smerom na juhovýchod ďalší frontálny sys-
tém spojený s tlakovou níţou so stredom nad Škandináviou. 
 
Klimatologický prehľad  

Mesiac december 2010 bol na väčšine územia Slovenska 
teplotné podnormálny, studený, s teplotnými odchýlkami od 
+3,5 °C v Čadci do -0,9 °C v Kamenici nad Cirochou. 

Absolútne najniţšia priemerná mesačná teplota vzduchu, 
mimo vysokých horských polôh, bola zaznamenaná v Spiš-
ských Vlachoch -6,1 °C a najvyššia v Hurbanove -1,4 °C. Vo 
vysokých horských polohách dosiahla priemerná mesačná tep-
lota vzduchu v decembri 2010 hodnoty od -12,0 °C na Lom-
nickom štíte do -10,3 °C na Chopku.  
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Absolútne teplotné minimum namerali v Podolínci              
-24,4 °C, dňa 17. decembra 2010, najvyššie maximum v Hur-
banove +14,2 °C, dňa 23. decembra 2010. 

Priemerná relatívna vlhkosť vzduchu bola o 14. h na väčši-
ne územia Slovenska nadnormálna – Bratislava +1 %, Piešťa-
ny +7 %, Hurbanovo -18 %, Sliač -1 %, Boľkovce +5 %, Tel-
gárt +2 %. Štrbské Pleso +4 %, Košice -2 %, Stropkov - Tisi-
nec -6 %. 

Suma trvania slnečného svitu bola v decembri 2010 roz-
dielna v závislosti od nízkej oblačnosti a to v intervale od 52 
%  v Boľkovciach do 121 % v Bratislave na letisku. 

Najsilnejšie nárazy vetra s maximálnou rýchlosťou 80 aţ 
120 km/h (vo vysokých horských polohách aj vyššie) boli po-
zorované dňa 9. decembra 2010. Uvedené rýchlostí vetra sú 
iba orientačné a nemusia zodpovedať maximálnym rýchlo-
stiam vetra v konkrétnych lokalitách územia Slovenska.  

Mesiac december 2010 bol na území Slovenska zráţkovo 
prevaţne nadnormálny, ale v niektorých regiónoch, hlavne na 
krajnom juhozápade a západe, bol aj zráţkovo normálny. Me-
sačné úhrny atmosférických zráţok sa pohybovali väčšinou od 
31 mm na najkrajnejšom západe Záhorskej níţiny do 171 mm 
v Remetských Hámroch a 181 mm na Lomnickom štíte. Prie-
storový úhrn atmosférických zráţok pre celé územie Sloven-
ska dosiahol 73 mm, čo predstavuje 138 % normálu a preby-
tok zráţok 20 mm. Netypicky stabilný bol výskyt snehovej 
pokrývky, ktorá síce nebola väčšinou veľmi vysoká, ale jej 
výskyt bol iba minimálne prerušovaný a na niektorých mies-
tach trvala neprerušene od niekoľkých posledných novembro-
vých dní roku 2010 aţ do druhej pentády januára roka 2011. 
Takto to bolo napríklad aj v Bratislave na Kolibe, čo je na 
krajnom juhozápade aj v takejto nadmorskej výške v prvej tre-
tine zimy ojedinelé. 
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Zaujímavosti mesiaca  
Mesiac december roku 2010 bol významný najmä pri hod-

notení teploty vzduchu, slnečného svitu a atmosférických zrá-
ţok. 

Priemerné mesačné teplota vzduchu bola štatisticky výz-
namne nízka na celom území Slovenska s výnimkou Kameni-
ce nad Cirochou, aspoň od roka 1961. Najvýraznejšie sa to 
prejavilo na Chopku -10,3 °C, kde to bola tretia najniţšia hod-
nota aspoň od r. 1961. 

Priemer denných maximálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne nízky na celom území Slovenska, aspoň od roku 
1961. Najvýraznejšie sa to prejavilo na Chopku -7,2 °C, čo bo-
la štvrtá najniţšia hodnota aspoň od roka 1961.  

Absolútne maximum teploty vzduchu bolo štatisticky výz-
namné vysoké len na niektorých miestach Slovenska aspoň od 
r. 1961 v Piešťanoch, Hurbanove, Čadci, Oravskej Lesnej, Ti-
sinci, Medzilaborciach, Milhostove a Kamenici nad Cirochou. 
Naopak, na hrane štatistickej významnosti, nízka hodnota bola 
zaznamenaná v Bratislave na letisku.  

Priemer denných minimálnych teplôt vzduchu bol štatistic-
ky významne nízky takmer na celom území Slovenska okrem 
Kamenice n/Cirochou, aspoň od roku 1961. Najvýraznejšie sa 
to prejavilo na Chopku -13.2 °C, aspoň od roku 1961.  

Absolútne minimum teploty vzduchu dosiahlo štatisticky 
významne nízke hodnoty len v Bratislave na letisku, v Piešťa-
noch, v Boľkovciach, v Telgárte, v Poprade, v Milhostove a to 
aspoň od roku 1961. Na ostatnom území boli hodnoty v rámci 
normálu.  

Trvanie slnečného svitu dosiahlo štatisticky významne níz-
ke hodnoty najmä na juhovýchode a východe krajiny, aspoň 
od roku 1961.  

Úhrn atmosférických zráţok bol štatisticky významne vy-
soký najmä na severovýchode a východe Slovenska aspoň od  
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roku 1961, najvýraznejšie sa to prejavilo v Milhostove 66 mm 
z vybraného počtu meteorologických staníc Slovenska.  

Agrometeorologický a fenologický prehľad  
Teplota a premŕzanie pôdy  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 5 cm sa v decem-
bri pohybovala od -1,3 °C v Liptovskom Hrádku do 2,5 °C v 
Mochovciach.  

Minimálna termínová teplota pôdy v rovnakej hĺbke bola            
-5,2 °C v Banskej Bystrici aţ 0,8 °C v Mochovciach.  

Priemerná mesačná teplota pôdy v hĺbke 20 cm sa pohybo-
vala od -0,5 °C v Liptovskom Hrádku do 3,5 °C v Kráľovej 
pri Senci. 

Maximálna hĺbka premrznutía pôdy sa pohybovala od 2 cm 
v Myjave do 36 cm v Turčianskych Tepliciach. 

 

Stav a vývin poľnohospodárskych kultúr, ovocných a les-
ných drevín a rastlín  

V rastlinnej oblasti v decembri 2010 neboli zaznamenané 
ţiadne aktivity. 

 

Prejavy sťahovavého vtáctva a iných živočíchov  
Aj v ţivočíšnej ríši v tomto mesiaci neboli zaznamenané 

ţiadne aktivity. 
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Výskumné práce z histórie mesta Trenčín 
 

Nina Sozánska :  Trenčianski filantropy a mládeţ 
Trenčianska nadácia venovala v  roku 2008 pozornosť 

zistiťovania poznatkov histórie o existencii filantropie 
v Trenčíne. Projekt podporený Nadáciou Tatrabanky 
a Trenčianskym samosprávnym krajom bol nazvaný 
Trenčianski filantropi včera a dnes. Garantom projektu  bola 
študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Nina 
Sozánska, ktorá po predbeţnom zisťovaní u rôznych 
vytypovaných inštitúcií dospela k názoru, ţe dostupných 
informácií je veľmi málo. „Nedá sa generalizovať, ale 
v starých novinách sa filantropii nevenovali, 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 materiálne,“ zhrnula 
svoje poznatky zo získaných informácií z minulosti filantrópie 
Nina Sozánska.  

Jedným z prameňov štúdia, ktorý sa podarilo objaviť  
v kniţnici Trenčianskeho múzea bola „Zpráva o činnosti 
Okresnej pečlivosti o mládeţ v Trenčíne za roky 1929 – 
1937“.  Toto zdruţenie získavalo prostriedky z členských 
príspevkov, 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 médiách, a preto povaţovalo za svoju 
povinnosť poďakovať sa redakciám novín Trenčana 
a Trenčianskeho obzoru za ochotné a bezplatné uverejňovanie 
správ. Týkalo sa to najmä propagácie Sviatku matiek 
a Detského dňa. Na získavanie finančných prostriedkov 
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vyuţívali aj benefície. Ako príklad je uvedený dobročinný 
koncert dňa 13. februára 1932, ktorý vyniesol 1.284 korún. 
Stravovanie a ošatenie chudobných detí  

Zdruţenie Okresnej pečlivosti o mládeţ v Trenčíne v rámci 
podpornej činnosti pripravilo zimné stravovanie detí 
nezamestnaných a polozamestnaných rodičov. Prvýkrát sa 
uskutočnilo v roku 1930 z výnosu zbierky a v súčinnosti 
s okresným úradom, obecnými úradmi a školami. V roku 1937 
boli stravovacie 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 jednotlivých rokoch. Zaujímavé je aj 
porovnanie príspevku ministerstva a krajského úradu, ktorý 
v prvých rokoch bol takmer rovnaký s peniazmi vyzbieranými 
zdruţením, ale neskôr uţ zbierka vysoko presahovala peniaze 
poukázané od štátnych orgánov. 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 napísané, 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 nezamestnaných 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 v sume 7.790 
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korún, v roku 1937 24.362 korún.  
Útulok pre nezamestnaný dorast 

Medzi významné úlohy zdruţenia Zdruţenia Okresnej 
pečlivosti o mládeţ v Trenčíne patrila aj starostlivosť 
o dorastajúcu 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 
domu pani Kátšerovej a vykurovanie uhradil okresný úrad. 
V decembri sa začal druhý turnus a trval aţ do apríla 1936.  
Umiestnený bol v Hinnerovom dome na Biskupickej ulici. 
O 45 chovancov 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 stravovacích dávok v sume 22.991 korún. 
Starostlivosť o dorastajúcu mládeţ predstavovala aj jej 
umiestňovanie na vhodné remeslá. V roku 1931 umiestnili 2 
učňov, o rok neskôr 9 učňov. V roku 1933 sa hlásilo 18 
chlapcov a umiestnili 5. V roku 1934 z 13 prihlásených bolo 
umiestnených 7 chlapcov a v roku 1935 z 39 bolo 
umiestnených iba 10 chlapcov. O rok neskôr sa hlásilo na 
remeslo 26 chlapcov a zdruţenie ich umiestnilo 5. V roku 
1937 z 19 umiestnených rovnaký počet 5 chlapcov. Zdruţenie 
dostalo zdarma miestnosť pre poradňu matiek s deťmi 
a poradňu pre voľbu povolania. V roku 1935 umiestnilo 
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 
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o mládeţ v Trenčíne boli Trenčania a trenčianske podniky: 
Borovičková továrňa, advokát Emil Fränkl, Okresná 
nemocenská poisťovňa, 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 obsahuje štyri strany. V správe sú uvedení aj 
dobrodincovia venujúci väčšie finančné dary. Okrem bánk, 
tovární, profesijných zdruţení tu nájdeme aj Telovýchovnú 
jednotu Sokol, 17. Peší pluk,  preláta Rudolfa Misza, rektora 
piaristov Jozefa Braneckého, Evanjelickú a. v. cirkev, Spolok 
Ţivena a ďalších darcov. 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 
spoločným názvom Zlatovce. Hranicou medzi bývalými 
zlúčenými obcami bol Zlatovecký potok. Takto zlúčená obec 
Zlatovce 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 evanjelickým farárom a. v. zboru v Trenčíne Michalom 
Lantajom.  

Cintoríny v Hanzlíkovej majú tieţ svoju históriu. 
Najstarším cintorínom je pravdepodobne ten, ktorý sa náhodne 
odokryl v roku 1930 pri ťaţbe štrku v lokalite miestneho 
roľníckeho druţstva. Nachádzal sa v blízkosti kostolíka, 
patriaceho 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 protihabsburgského povstania a v ďalších 
dobách zostal neobnovený 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 osadenie pamätného kríţa na mieste 
pôvodného cintorína. Na výrobu kríţ bolo pouţité drevo duba 
rastúceho v zlatovských lesoch a zhotovili ho v stolárskej 
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dielni Mestských lesov v Trenčíne. Slávnostná posviacka kríţa 
sa uskutočnila 5. novembra 2000 rímskokatolíckym farárom 
Pavlom Tomkom z Trenčína a farárom evanjelického cirkev-
ného zboru v Trenčíne Mgr. Mgr. Jánom Bunčákom. 

Ústnym podaním sa zachovala informácia, ţe v oblasti 
dnešného sila bol aj 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 
postavený Dom smútku. Vzhľadom k tomu, ţe Zlatovce 
nemali vhodný cirkevný objekt na bohosluţby rímsko-
katolíckych veriacich, 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 Zlatoviec, drevo dodala firma 
IBO v Zlatovciach a na realizácii sa podieľala stolárska firma 
zo Zamaroviec. Slávnostné odovzdanie a poţehnanie nového 
cintorínskeho kríţa sa uskutočnilo 14. septembra 2004 na deň 
cirkevného sviatku Povýšenia Svätého 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 
nitrianskeho biskupstvapo 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 
odvýdzali poddaní Biskupíc 12 zlatých ţupnej dane. Najstarší 
urbár dediny sa spomína v roku 1582 z čias pôsobenia biskupa 
Forgáča. Tereziánsky urbár  mal 15 sedliakov, 10 ţeliarov, 2 
podţeliarov.  

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. 
Začiatky dnešného cintorína siahajú do 19. storočia. 
V tridsiatich rokoch 20. storočia, keď sa začala výstavba 
letiska, premiestnili hroby z Nozdrkoviec do Biskupíc. 
Prenesené boli aj ostatky pozostalých z hrobov rodiny 
Motešických, majiteľov Nozdrkoviec. 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 
východného kultu sv. Kozmovi a Damianovi. Predpokladá sa, 
ţe uţ v 14. storočí tu jestvovala samostatná fara a v tom čase 
tu prebýval arcipresbyter trenčianskeho arcidiakonátu.  

Z roku 1410 pochádza zmienka o tamojšom farárovi 
Michalovi, z roku 1587 o farárovi Vavrincovi Didymovi 
a diakonovi Jánovi Lizitiovi. V rokoch 1591 aţ 1625 slúţil 
kostol duchovným potrebám protestantov – spravovali ho 
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evanjelickí kňazi Mikuláš Turčen zo Zvolena, Gašpar Mocko, 
Ján Urbanovič a Ján Ihriský. 

Počas pôsobenia katolíckeho kňaza Štefana Čermáka 
vyplienili Turci v roku 1663 dedinu a kostol, takţe kňaz 
spravoval 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 
biskupickej 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                 
maľby :  
- gotické sanktuarium s lomeným oblúkom v tvare takzv. 

mníšky; 
- v strede juţnej steny sú stopy po pôvodnom úzkom 

kamennom štrbinovom okne; 
- dekoratívna maľba konsekračných kríţov; 
- vegetatívna ornamentálna výzdoba lemujúca gotické 

sanktuárium – 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 
 
Farká 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 
skalnatý, pomerne príkro stúpajúci chodník povedľa dnešných 
krytých schodoch, končiaci pri vstupe do reštaurácie Fatima.  

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 
Farskú 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 
vyuţívali ako spojnica hlavného námestia a hradného návršia. 
Schodisko má 119 schodov prekonávajúcich 25 metrov. 
Farské 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 Ján 
Halweil, nemecký veliteľ cisárskeho eráru „zo zboţnej úcty 
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 
stredoveku evidovaná na námestí. V trojpodlaţnom roţnom 
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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 
kabína 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 Trenčín, 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 podzemnú 
hradnú chodbu. 

Trenčan č. 3/2009 
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Mgr. Jozef Čery:  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 
kronikami, lebo má doma kroniku bývalej zrušenej ľudovej 
školy v Trenčianskych Biskupiciach. Zrejme vychádzal 
cielene, keď práve mne, mestskému kronikárovi poloţil takúto 
otázku. Dohodli 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 Trenčianskych Biskupiciach bolo uvedené jej inventárne 
číslo 165. Bola písaná vcelku úhľadným čitateľným písmom 
v linajkovom zošite s päťcentimetrovým okrajom na kaţdej 
strane. Kronika bola v niektorých jej častiach doplnená 
nalepenými fotografiami ţiakov a objektov z obce. Osobne ma 
zaujala aj korešpondencia kronikára so Speváckym zborom 
slovenských učiteľov, ktorého bol členom. Prečo? No preto, 
lebo o niekoľko desiatok rokov som ja bol jeho členom. 

Z obsahu kroniky postupným listovaním som zistil, ţe 
kronika začala byť písaná v roku 1921 učiteľom 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 rozpísané 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 školských kroník, lebo „školy na Slovensku, hlavne 
ľudové, nemajú vo väčšine nemajú svoje dejiny zaznačené. 
Mnoho významných udalostí, ktoré sa uskutočnili, padlo do 
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zabudnutia. Pomocným 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 školského kuratória, školské slávnosti, 
inšpekcie, výstavky, prednášky, ale aj hodnoteniu technického 
stavu budovy a jej zariadeniu. Písanie školskej kroniky bolo 
pravidelne kontrolované školskou inšpekciou, čo potvrdzujú 
podpisy školského inšpektora 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 
objasnení skutočnosti okolo zaloţenia obce Trenčianske 
Biskupice si pomáha zovšeobecnením informácií z ústneho 
podania, rozšíreného medzi občanmi. „Obec Trenčianske 
Biskupice leţí teraz na ľavej strany Váhu, ktorý delí pasienky 
urbárskej 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 
Trenčianske 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. 
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Obyvateľstvo 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 
majetku biskupského. 

V roku 1892 bolo v obci zriadené obecné hasičstvo.  
V roku 1893 sa vykonalo ohraničenie chotáru obce 

Biskupice od chotárov Trenčína, Ţabinca, Záblatia, Rybárov 
a Nozdrkoviec. 

V roku 1903 bola postavená ochranná hrádza Váhu 
s povolením uhorského ministra Darányho a štát sa podieľal 
úhrad celkových nákladov. Touto stavbou sa malo zamedziť 
povodniam v jarných mesiacoch. 

V roku 1906 maďarská vlády zmenila názov obce na 
„Trencsén – püspöki“ a chcela obec pripojiť k mestu 
Trenčín. Po interpelácii richtára obec zostala naďalej 
samostatnou. K Biskupiciam pripojili bývalé obce Belá, Noz-
drkovce 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 

osvetlenie. 
Viacerí chlapi z obce zahynuli na bojiskách prvej svetovej 

vojny. V tomto ťaţkom období bolo ubytovaní vojaci 
v kaţdom 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 
Mariánsku kaplnka na znak vďaky Bohu za ţivých 
navrátených vojakov. 

 
Vznik štátnej ľudovej školy 
Aţ do roku 1912 školopovinné deti navštevovali ľudové 

školy v Trenčíne, pretoţe takáto škola zriadená nebola 
v Biskupiciach. Podľa uhorských záko-nov podmienkou pre 
zriadenie 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. sep-tembra 1911 pod číslom 115423, podpísaný jeho 
tajomníkom Náray Szabo, minister súhlasil s otvorením 
štátnej ľudovej školy s jazykom maďarským v Biskupiciach za 
splnenia 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 priamej štátnej dane,  
■ pri vymenovaní učiteľa rešpektovať skutočnosť, aby jeho 

náboţenské vyznanie bolo v súlade s náboţenským 
vyznaním obyvateľstva.  

Preto na deň 12. decembra 1911 obecný výbor zvolal 
obecné predstavenstvo, aby potvrdilo kúpu pozemku pod 
školu. V tento deň sa však obecné pred-stavenstvo nestretlo 
v dostatočnom počte, tak jeho rokovanie bolo odročené na            
13. januára 1912, na ktorom prítomní členovia výboru 
odhlasovali odkúpenie pozemku o výmere 450 siah od Móra 
Kohna a jeho manţelky Jeanetty Smetanovej za cenu 2700 
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Kron. Keďţe obec peniaze na odkúpenie pozemku nemala, tak 
richtár Ondrej 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 dvaja 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 
výtrţnosti. 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, 
„zašívali“ sa vo vojenských kanceláriách a potom si vylievali 
zlosť na niektorých úradníkoch (notároch), ktorí neľudsky 
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zachádzali s ľuďmi pred prevratom. Z obcí boli vyhnaní a ich 
majetok rozkradnutý. Vďaka slovenským národovcom pri 
prevrate netiekla krv a ochránil sa štátny majetok. Situácia 
v prevratovom 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 1919 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 Gustáva 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 Slovensko, upálenie Jána Husa a učiteľa národov 
Jána Ámosa Komenského. Aţ od 13. mája 1919 prevzal 
správu školy Karol Darvaš a začal učiť. V roku 1919 bol 
školským inšpektorátom úradne zmenené kuratórium školy 
v zloţení – predseda 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 meštian-
ska 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 
ohodnotenia učiteľov prispeli priznané pôţitky upravené 
zákonom a vládnym nariadením r roku 1919 s platnosťou od 
1. septembra 1919. 

Začiatok školského roka 1921/1922 sa niesol v znamení 
príprav na príchod prezidenta Československej republiky 
Tomáša Garrique Masaryka na Slovensko. V rámci 
návštevy Slovenska dňa 20. septembra 1921, mimoriadny vlak 
s prezidentom 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 
náboţenstvo učil kaplán z Trenčína Andrej Marsina. 

Školský rok 1923/1924 sa začal aţ 24. septembra 1923 
následkom trvajúcej choroby – šarlachu, ktorá zavítala 
s malými 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, 
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s ktorým 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 bola 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 vymletej 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 
učiteľa Otta Lehmana na Štátnu ľudovú školu do Biskupíc, 
ktorý bol preloţený z Rímsko-katolíckej ľudovej školy 
v Dolných 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 
pôsobenia 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 Biskupiciach Alexander Pepich, školský inšpektor z Uhor-
skej Skalice. Správcovstvo školy prevzal od učiteľky Anny 
Ammerovej dňa 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 
krajinským úradom. Na základe schválených plánov, obec 
pristúpila k vypísaniu súbehu, do ktorého sa prihlásilo šesť 
firiem. Najlacnejšiu ponuku predloţila firma staviteľa Filipa 
z Trenčína 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 
kaplnky 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 Biskupiciach je ukončená 
dňom 27. júna 1936, kedy bol ukončený školský rok 
1935/1936. Túto skutočnosť potvrdil aj okresný školský 
inšpektor Gustáv Šimko dňa 19.12.1936. 

výpis z Kroniky Biskupíc v rokoch 1919 aţ 1936 
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Ladislav Nejechleba „Z minulosti trenčianskej 
turistiky 

 
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  
Prírodovedného 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 
začiatkom formou turistiky. Organizovanú formu nadobúda 
turistika aţ so vznikom prvého športového klubu v roku 
1890. Z pôvodnej veslárskej „Regaty“ vznikol klub so 
širším 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 atletiky, gymnastiky a zimných športov. Vďaka 
existencii tohto klubu začali sa oproti iným mestám na 
Slovensku v predstihu rozvíjať niektoré druhy športovej 
činnosti, ako vodáctvo, turistika a zimné športy. 
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Aktivitu turistického oddielu, ktorý mal 50 členov v roku 
1890 charakterizuje okrem organizovaných výletov v okolí 
Trenčína aj vybudovanie malej zrubovej chatky na Vršatci 
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 
meste ţupy, alebo vo významných lokalitách turistického 
ruchu. Takéto valné zhromaţdenie sa konalo v roku 1894 
v Trenčíne, 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 
vodáctva, turistiky, atletiky, šermu, tenisu a futbalu. 
V nasledujúcom 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 
Trenčiansky 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.  
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Začiatky organizovanej turistiky boli bezprostredne 
spojené s praktickou činnosťou turistov, ktorej obsahom 
bola poznávacia činnosť prírodných krás a zvláštností. 
Rozdiel medzi vtedajšou a dnešnou turisticko-poznávacou 
činnosťou bol rozdiel len v tom, ţe vtedajší turisti 
objavovali nepoznanú krásu prírody, zbierali poznatky pre 
potreby turistickej činnosti.  

2)  Turistika v Trenčíne v rokoch 1919 aţ 1938 
Vznik československej republiky v roku 1918 mal 

podstatný vplyv na zmeny vo všetkých oblastiach spo-
ločenského ţivota na Slovensku. Pochopiteľne, tieto zmeny 
ovplyvnili činnosť telovýchovy, športu a turistiky. 
Predovšetkým 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 poz-
natky v telovýchovnom hnutí vnášali českí učitelia, dôs-
tojníci, úradníci a rôzni odborníci, ktorí po vzniku Čes-
koslovenskej republiky prišli na Slovensko uţ od jarných 
mesiacov v roku 1919, aby nahradili starý štátny aparát. 
Stali sa propagátormi a organizátormi telovýchovných, 
športových, turistických a skautských organizácií.  

Tieto skutočnosti mali bezprostredný vplyv na rozvoj 
športovej organizovanej činnosti aj v Trenčíne. Dňa 22. 
januára 1919 bol utvorený ustanovujúci výbor a 20. fe-
bruára 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 re-
kreačnej telovýchovy.  

Dňa 19. augusta 1919 valné zhromaţdenie do tej doby 
najpočetnejšej telovýchovnej organizácie „Trencsény torna 
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egyesület“ v Trenčíne schválilo svoje stanovy v slovenskej 
reči a poslovenčili jej názov na Trenčiansky telocvičný 
spolok.  

Nové politické pomery ovplyvnili organizovanosť 
telovýchovného hnutia. A tak vznikajú aj v Trenčíne nové 
telovýchovné organizácie, ako napríklad Robotnícka 
telovýchovná 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 
atletický. 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 celého Slovenska za účasti Dr. Jířího Jarkovského 
z Čiech, na ktorej sa rozhodlo o rozdelení Slovenska do 
piatich turistických ţúp. Jednou z prvých aktivít celo-
slovenského 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 príručka Trenčína“, v ktorej autori 
priniesli informácie o pamätihodnostiach 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 aktívnymi boli vodáci, ktorí spolu 
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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.  

V roku 1921 pri textilnej firme Thiberghien (terajšia 
Merina) 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 termíne  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, 
Luţnej, Hornej Bečvy a Javorníkov na západe, Dobrej vode 
a Veľkých Kostolian na juhu, Bošian,  Prievidze a Necpál 
na východe po Oravský podzámok na severe. Klub okrem 
bohatej turistickej činnosti vykonával zabezpečovacie práce 
na Trenčianskom a Beckovskom hrade. Dokonca pod 
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vedením svojho najaktívnejšieho člena Rudolfa Úlehlu, 
vrchného 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 a v opakovanom vydaní v roku 1936, ktorá 
obsahovala zoznam značených turistických ciest s 18 
fotografiami a dvomi mapkami. V roku 1935 vydala 
Mestská komisia pre propagáciu turistického a cudzi-
neckého ruchu v Trenčíne informačnú broţúru o pamä-
tihodnostiach, krásach a význame Trenčína a jeho okolia 
pod názvom „Trenčín Vás zve“, ktorú zostavil Ján Ko-
váčik.  

Sľubne sa rozvíjajúca činnosť jednotlivých odborov 
Klubu československých turistov a oddielov v rámci telo-
výchovných jednôt v Trenčíne pod vplyvom politických 
udalostí a spoločenských zmien v roku 1938, ktorým bolo 
rozbitie Československej republiky, pochopiteľne ovplyv-
nilo telovýchovné aktivity. Vyhlásením autonómie Slo-
venska v Ţiline 6. októbra 1938 slovenská vláda zrušila 
niektoré telovýchovné jednoty ako napríklad Zväz skautov 
Československa, Federatívna robotnícka telovýchovná 
jednota, Spartakoví skauti práce, ţidovské skautské 
organizácie a Telovýchovnú jednotu Sokol a ich členovia 
z týchto zrušených organizácií vystupovali do zatiaľ ešte 
povolených telovýchovných jednôt. Všetkému koniec 
nasadilo nariadenie 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 zrušených organizácií odmietli vstúpiť do tejto 
organizácie. 
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3)  Turistika  v Trenčíne v rokoch 1939 aţ 1948 
Politické udalosti v rokoch 1938 aţ 1939 znamenali 

nielen narušenie telovýchovných a turistických aktivít, ale 
aj narušenie vzájomných kontaktov s českými a morav-
skými 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 funkcionármi 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 lyţiarov 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 majetok, 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 
zaloţili novú organizáciu – Klub slovenských turistov 
a lyţiarov. Za Klub československých turistov v Trenčíne 
sa valného zhromaţdenia zúčastnili profesor Bučan a poru-
čík Štetka. Delegáti valného zhromaţdenia  zvolili za ús-
tredného náčelníka Dr. A. Pitoňáka a súčasne zvolili ná-
čelníkov jednotlivých odborov turistiky, lyţovania, horo-
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lezectva, vodáctva, fotoamatérov a záchrannej sluţby. Celý 
proces telovýchovného hnutia vyvrcholil zaloţením Sloven-
skej 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 
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 
jednoty. 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 
vyhrali 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 
predsedu dr. Kováča, tajomníka Pobeţala a členov prof. 
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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 odo-
vzdaná do uţívania v roku 1943. Bol to významný prís-
pevok 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. Bola značne poškodená lodenica 
so zariadením a loďami. 

Po oslobodení v roku 1945 vývoj v telovýchovnom hnutí 
sa v Čechách a na Slovensku prebiehal odlišne. Kým 
v Čechách sa začali rozvíjať jednotné masové organizácie 
podporené Košickým vládnym programom dňa 5. apríla 
1945, tak na Slovensku sa od tejto jednotnosti upustilo, keď 
Slovenská národná rada nariadením č. 51 z dňa 23. mája 
1945 neobnovila telovýchovné organizácie. Podľa uvede-
ného nariadenia bol uznaný Klub slovenských turistov 



817 
 

a lyţiarov a Slovenské ústredie športovej rady. Prvým opa-
trením, ktoré prijal Slovenské ústredie športovej rady bolo 
nariadenie o rozpustení nemeckých, maďarských a fašistic-
kých klubov Hlinkovej gardy a Hlinkovej mládeţe. Naria-
denie Slovenskej národnej rady o neobnovení telový-
chovných organizácií sa dôsledne nerešpektovalo, lebo uţ 
v lete 1945 obnovili svoju činnosť Trenčiansky telový-
chovný spolok, Telovýchovná jednota Sokol, vznikla skaut-
ská organizácia Junák. 

Dňa 13. júna 1945 obnovil svoju činnosť Klub sloven-
ských turistov a lyţiarov v Trenčíne a medzi svojimi prvými 
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, po-
kladníka Brtka, zapisovateľa Štefana Masaryka a revízorov 
Barényiho a Reháka. Zároveň zvolili náčelníkov jedno-
tlivých oddielov : za náčelníka turistov Štefana Mártona, 
lyţiarov Baligu, vodákov Ripku, fotoskupiny Michalca 
a kameramana Farkaša. Matrikárom sa stal Linhart. Toto 
zloţenie členov výboru odobrilo aj valné zhromaţdenie 26. 
marca 1947. Prvou úlohou novozvoleného výboru sa stalo 
obnovenie Nemcami zničenej chaty pod Inovcom, ktorú 
vybudovalo 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 
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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 
slovenských 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.  

Národné zhromaţdenie 14. júla 1949 prijalo zákon 
o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport. Podľa 
tohto zákona poverilo československú obec sokolskú 
zjednotením všetkých telovýchovných, športových a turis-
tických organizácií. Súčasne rozhodol o zriadení Štátneho 
a Slovenského úradu pre telesnú výchovu a šport s prísluš-
nými oddeleniami 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 turistických oddielov bývalého Klubu sloven-
ských turistov a lyţiarov nastal chaos, pretoţe hospodárske 
oddelenie zostalo v Liptovskom Mikuláši a organizačné 
riadenie malo sídlo v Bratislave. Všetky tieto komplikácie 
v riadení zanedbali starostlivosť o majetok turistov a pos-
tupne prešli chata pod Ostrým vrchom, chata pod Inovcom, 
lodenica a výcvikové 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 
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predsedu zvolil Pobeţala, tajomníka Gašparíka a do funkcie 
čestného predsedu PhMr. Jána Halašu. Od roku 1950 sa 
zmenil názov Závodnej sokolskej jednoty Omnia na 
Závodnú 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 
turistických chodníkov. 

V roku 1951 pri Závodnej sokolskej jednote Odevy bol 
zaloţený turistický oddiel so 16 členmi, ktorý viedol 
predseda 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 krajoch a spoznávali krásy Slovenska – Podbanské, 
Gaderskú dolinu, Nízke a Vysoké Tatry a podobne. 
K najaktívnejším členom okrem Jána Halu patrili Vie-
denský, Smrečanský, Knapp, Lihotský, Godál, Mihoková, 
Vojteková a Samáková.  

Kritická analýza realizácie zákona o zjednotenej 
telovýchove v roku 1952 potvrdila skutočnosť, ţe turistike 
sa nevenovala dostatočná pozornosť. Chýbal orgán, ktorý 
by túto činnosť usmerňoval. Klub slovenských turistov 
a lyţiarov zanikol a zariadenia, ktorý vybudoval prešli do 
iného vlastníctva. Túto realitu veľmi ťaţko znášali tí turisti, 
ktorí po druhej svetovej vojne sa svojou aktivitou podieľali 
na vybudovaní 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 telovýchovných organizácií. V dôsledku toho Závodná 
sokolská jednota K.J. Vorošilova sa zmenila na Telový-
chovnú jednotu Spartak a za predsedu bol zvolený Artúr 
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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 pod-
pora nových zaujímavých podujatí ako napríklad – od roku 
1954 organizované zrazy turistov na počesť Slovenského 
národného povstania, od roku 1956 organizovaná Medzi-
národná dunajská plavba, organizovanie akcie 100 jarných 
kilometrov, organizovanie celoslovenských zrazov turistov. 
Významným počinom 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 od-
boru 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 
ovplyvňovali 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, Krakow, 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 predse-
dom Františkom Bryndzom a TJ Odeva s predsedom Jánom 
Hálom. Uţ koncom päťdesiatych rokov sa vyvinula nez-
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dravá 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) 
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 a 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 ov-
plyvňovaný 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 
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raja, Malej a Veľkej Fatry, Slovenským Rudohorím, 
Javorníkmi 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 
turistov v Luţických horách a Dečínskych skalách, v ru-
munskom pohorí Fagaraš, v Českom Krumlove.  

Od roku 1974 sa začala v Trenčíne tradícia organizova-
ných diaľkových pochodov, uskutočňovaných v poslednú 
májovú nedeľu. Od tohto roku sa datuje prvý ročník 
podujatia „Vojenská päťdesiatka“ na počesť oslobodenia 
mesta Trenčín, ktoré sa uskutočňuje do dnešných dní. 
Podujatie v priebehu rokov naberalo na zvyšovaní účasti 
turistov 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 
Detského 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.  
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V roku 1976 sa z odboru turistiky Jednoty Trenčín 
oddelila 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 
turistiky Jednoty Trenčín poriadať v nasledujúcom roku 
turistický memoriál.  

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 
Jednota 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. 

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 
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v Bulharsku (Rodopy, Rila a Vichren). Vodní turisti pre 
nízky prietok vody riekami časť svojich podujatí 
neuskutočnili.  

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 
vedením 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. 
ročníka 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 L. Nejezchleba. 

V roku 1988 bol zaloţený odbor turistiky pri Telo-
výchovnej jednote Mladosť Gymnázium, v ktorom bola 
organizovaná mládeţ nad 15 rokov.  

Dňa 16. apríla 1989 bol obnovený pochod „Vojenská 
päťdesiatka“ jeho 13. ročníkom, keď uplynulé dva roky sa 
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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 
turistiky ako napr. na zraze českých turistov v Orlických 
horách a Vranovskej priehrade, medzinárodnom cyklozraze 
v Anglicku, mototuristike do Rumunska, splave rieky 
Sprévy v Nemecku, cyklozraze v Maďarsku a ďalšie 
podujatia. Odboru turistiky Telovýchovnej jednoty TTS bol 
udelený diplom „Najlepší odbor turistiky“ za dosiahnuté 
výsledky v masovom rozvoji telovýchovy v roku 1988.  

Voľne spracované podľa publikácie Ladislava Nejez-
chleba: „Storočnica trenčianskej turistiky 1890 - 1990“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



826 
 

Anton Selecký, profesor hudby skladateľ 
 
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 
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 Bratislave 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 
úradov. 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 najznámejších 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 filharmónie. 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 
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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 
pevnosť. V 18. storočí bol upravený do barokového slohu 
a začiatkom 19. storočia okolo neho zaloţili anglický park. 
Neskôr 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 
stenách. Okrem toho bola čiastočne zrekonštruovaná priľahlá 
kaplnka.  

Objekt má uţ tri roky nového vlastníka. Urbárske  spo-
ločenstvo a lesné spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo 
Trenčín – 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 
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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 
cez Mníchov z Taiwanu. Prišiel 
na pozvanie Nadácie Jána 
Langoša, ktorej ocenenie za boj 
za demokraciu a ľudské práva 
si prevzal dňa 9. septembra 2009. 

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 

dalajlama po prílete na Slovensko 
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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 
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Radovan Jambor: BirgLife Slovensko 
 
Medzi environmentálne mimovládne organizácie 

a občianske 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 miestnych populácií ohrozených druhov, 
ich ochrane, mapovaniu vtáctva, fotografovaniu a „vtáčej“ 
turistike.  

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 
krajinami a je plnohodnotným partnerom medzinárodných 
organizácií BirdLife International, Euring a Association of 
Europaen 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.   
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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, moni-
toring území, konali sa exkurzie, ukáţky odchytov vtáctva 
a ochranárske tábory pre verejnosť a prednášky na školách. 
Cieľom týchto aktivít bolo zlepšenie environmentálneho 
povedomia 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 
tých najcennejších lokalít, boli zahrnuté do pripomienok 
k viacerým tunajším plánovaným stavbám a aktivitám. 
Členom pobočky sa podarilo usmerniť tieţ mnohé negatívne 
vplyvy ohrozujúce hniezdne biotopy vtáctva. Včasným 
zásahom a adekvátnou intervenciou sa podarilo napríklad 
regulovať 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 
usmerniť odstraňovanie drevín po veternej kalamite. Tým sa 
zachoval pralesovitý ráz aspoň v zbytku porastu luţného lesa. 
V spolupráci s Mestom boli na tejto lokalite inštalované 
informačné tabule. Členovia pobočky zasahovali a pomáhali 
v nespočetných prípadoch pri zachraňovaní zranených jedin-
cov a vypadnutých mláďat vtákov. V spolupráci s reha-
bilitačnou 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 
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kde hniezdiť brehule a rybáriky. Desiatky vyvesených vtáčích 
búdok a umelých hniezdnych podloţiek poskytli ročne 
príleţitosť 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 
venovať oveľa väčšiu pozornosť práve pripomienkovaniu 
plánovaných investičných aktivít. Mnohé z nich totiţto 
postupne ukrajujú z trenčianskej prírody a bez odborného 
prístupu prakticky nie je moţné takéto zásahy usmerniť. Je 
smutné, ţe súčasná doba núti ornitológiu a ochranu vtáctva, 
v minulosti čisto praktické činnosti, meniť na „úradnícku“ 
prácu.  

Radovan Jambor 26.08.2009 
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Mesto Trenčín miestom činnosti archeológov 
 
Mesto Trenčín a jeho najbliţšie okolie sa stalo pre 

archeológov miestom, kde sa vykonávajú archeologické  
prieskumy 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. 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. „Nálezy z Trenčianskeho hradu sa 
datujú do neskorej doby laténskej, okolo 50 rokov pred naším 
letopočtom aţ do prelomu letopočtu,“ komentoval nálezy 
Jaroslav Somr z Trenčianskeho múzea. Trenčianske múzeum 
podľa jeho slov získalo ďalšie poznatky o tom, čo sa na kopci 
nad Trenčínom nachádzalo ešte pred vybudovaním 
Trenčianskeho hradu. Jaroslav 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 Povaţia 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 archeologického prieskumu na prelome 
70. a 80. rokov minulého storočia na hrade našli aj staršie 
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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 Jaroslav Somr. 

História Trenčianskeho hradu sa datuje pribliţne od 11. sto-
ročia. Prvou kamennou stavbou bola rotunda. Podľa Jaroslava 
Somra ju postavili asi v 10. storočí. Ostali z nej len základy, 
ktoré Trenčianske múzeum prezentuje výsledky prieskumu v 
prístavbe Barborinho paláca na hornom hrade. Súčasný 
archeologický prieskum Trenčianskeho hradu sa sústredil na 
bývalé kasárne, umiestnené v dolnom hrade, pretoţe Tren-
čiansky samosprávny kraj sa rozhodol tieto kasárne zrekon-
štruovať, vzhľadom na to, ţe zvetralé múry kasární zo za-
čiatku 15. storočia ohrozovali návštevníkov hradu. Na tento 
rok bolo na prieskum vyčlenených jeden milión eúr. V rámci 
investície sa plánuje odvodniť celý hrad. Zráţková voda na 
hrade spôsobuje najväčšie problémy, ktorými sú vlhnutie a 
padanie múrov.  

www.sme.sk 30.07.2009  
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PhDr. Janka Karlíková: Námestie SNP v Trenčíne 
 

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 
hradbami 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 
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. 
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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 
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 
Rešetku a sídlia tam dodnes. V roku 1938, vedľa uţ spomí-
nanej budovy bolo odhalené monumentálne súsošie generála 
M. R . Štefánika od sochára Pospíšila.  

Keď sa začala v 30 - tych rokoch 20. storočia zástavba v lo-
kalite Hornej Sihote a začala narastať intenzita automobilovej 
dopravy, tak tieto zmeny podmienili úpravy dopravných po-
merov v tejto lokalite. Tento priestor sa stal najdôleţitejšou 
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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 komu-
nikácia budovaná z kameňa hradných zrúcanín a povrchovo 
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, východ-
ná časť mesta s významnými podnikmi, ako Prvá trenčianska 
borovičková a likérová továreň, Thiberghien – Merina, 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 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 päťdesiatich rokoch 
bola ulica premenovaná na Ulicu Slovenského národného 
povstania a v roku 1991 jej vrátili pôvodný názov Ulica 
Milana Rastislava Štefánika a po ňom pomenovali 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 
hradnej skaly reliéf Víťaznej Hungárie na počesť padlých 
vojakov 15. honvédskeho regimentu. Promaďarský motív 
nahradil o šesť rokov neskôr mohutný reliéf Jána Jiskru 
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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 trenčian-
skeho 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 zás-
tavba pri kriţujúcej  Kukučínovej ulici, ale i známe krčmy 
U Furku  či Schultzov hostinec, kedysi známy ako kantína pre 
vojakov. Ţemberov dom, prakticky na konci Štefánikovej 
ulice preţil všetky reţimy a poskytuje svoje priestory dodnes.  

Ľavostranná zástavba secesných budov vedľa parku padla 
za obeť necitlivej rekonštrukcii Štefánikovej ulice v osem-
desiatich a deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Ako 
maják v moru zostala stáť osamotene stojaca vila starostu 
Reihela. Ďalej zostala Herbária, továreň na likéry, uhličité 
nápoje a veľkoobchod s vínom, bývalý majer, oproti cez cestu 
cholera špitál pozostávajúci z 31 prízemných barákov, vybu-
dovaných 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  
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Sté výročie kostola Notre Dame v Trenčíne 
 

Z dostupných materiálov projekt pôvodného kostola Notre 
Dame v Trenčíne je z roku 1908. Posviacka kostola 
zasväteného titulu Nepoškvrneného počatia Panny Márie bola 

dňa 23. októbra 1909. 
Znamená to, ţe výstavba 
kostola trvala len jeden 
rok. Trenčania tým preu-
kázali veľký elán pri jeho 
výstavbe. Bol dokončený 
za pôsobenia farára a titu-
lárneho 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           
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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 Mgr. Petra Masarika v roku 2004 
bola pristavená zákristia a vymenená krytina na streche hlav-
nej lode kostola.  

K stému výročiu kostola Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie v roku 2009 sa chrám obliekol do nového šatu, keď  
pod vedením dekana Mgr. Milana Kupčíka sa vymenili 
kovové okná za drevené dubové, zreštaurovali sa vchodové 
dvere do kostola, opravila sa poškodená fasáda. 

vlastné poznámky 
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Dr. Ján Mjartan, kustod 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 miest-
nostiach 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 spoločne-
ských, kultúrnych, politických, hospodárskych a vojenských 
v tej ktorej dobe; 

3. tieto predmety zachovať konzervovaním, zaistiť pred 
rozkladom. 
Náuka o pravekej kultúre a staroţitných pamiatkach na 

základe sídlisk (kultúrnych jám), pravekých hrobov, opev-
nených miest (hradísk) a iných nálezov (nástrojov), nazýva sa 
archeológiou. 

Doba, ktorá nezanechala písomných pamiatok je dobou 
pravekou, 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 
opracovalo. 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 : 
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1. Doba paleolithickú (staršia doba kamenná, alebo diluviál-
na), 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 národopisu čiţe etnografie (hospodárstvo, obchod, priemy-
sel, 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 sústreďuje nielen pamiatky, ktoré majú 
vzťah k Trenčínu a Povaţiu, leţ i z ostatných štátov Európy 
a z krajín mimo Európy leţiacich, takţe toto múzeum prerástlo 
ráz vlastivedný. Muzeálna hodnota jeho je nad 10 miliónov 
korún československých. 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 
podporujú toto múzeum, ktorý kaţdý rok predkladá doplnený 
inventár 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 
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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 
vzácnosťou, 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, 
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 po-
vinnosťou 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 
začiatkom 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-
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nica) je obnovením bohatej publikačnej činnosti oboch  týchto 
spoločností. Okrem správ spolkových a muzeálnych chce 
prispieť k vlastivednému výskumu okolia, najmä za spo-
lupráce miestnych výskumníkov. Je zároveň uctením neú-
navnej a svedomitej práce prvého tajomníka a neskôr predsedu 
tohto spolku dr. Karola Brančíka a jeho horlivého spolupra-
covníka a podpredsedu dr. Jozefa Holubyho a ich ostatných 
spolupracovníkov. 

V Trenčíne dňa 1. mája 1937  
podpísaný Dr. Michal Slávik a 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 
- 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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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 
Spoločnosti ďalších 19 obcí, čím akcia podniknutá v roku 
1935 k získaniu politických obcí za členov sa povaţuje za 
skončenú, hoci zostáva ešte 5 aţ 6 obcí, ktoré pre naše 
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kultúrne snahy nemajú pochopenia. Pristúpením spome-
nutých 19 obcí bola vyrovnaná strata vystúpením a úmrtím 
členov s konečným stavom 228 členov. Pokus o získanie 
nových členov bude vykonaný pri príleţitosti 60. – ročného 
jubilea múzea v roku 1937. Získanie obcí z iných politic-
kých okresov 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. 
Karolovi Brančíkovi, tak táto sa doplňovala ďalšími zbier-
kami mincí a papierových peňazí. Najväčší prírastok obsa-
hoval 340 rôznych mincí (medzi nimi 19 rímskych), ktorý 
zakúpil predseda dr. Michal Slávik.  Ďalej sa podarilo obo-
hatiť nález 41 strieborných mincí uhorských zo 16. aţ 17. 
storočia, ktoré boli nájdené pri stavbe ţelezničnej dráhy na 
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 
pamiatky 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 Ilave Šárka Kriţanová. 
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4. Stav v historickom oddelení 
Prírastok na tomto oddelení bol veľmi pestrý, pretoţe 
zachytáva široké spektrum – umenie cirkevné a svetské, 
dejiny remesiel, cechovníctvo, hudobné pamiatky a po-
dobne. Z najdôleţitejších písomných pamiatok treba 
spomenúť napríklad : 
- 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 starý steroskopický fotoaparát so všetkým príslušne-
stvom, 

- model Trenčianskeho hradu, vyrobení väzňami, bol 
darovaný Trenčianskemu múzeu, 

- JUDr. Gerhard Šebák daroval sochu Matúša Čáka Tren-
čianskeho s vitrínou, 

- A. Gábor daroval staré mapy Trenčína, 
- Černík daroval písomné pamiatky po slovenskom básni-

kovi Michalovi Kiššovi, 
- návšteva prezidenta Eduarda Beneša dokumentovaná 

fotografiami a zlatým perom, ktorým sa zapísal do mest-
skej 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 
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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                   

v Trenčíne 
 
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 tomto 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 auto-
mobilové opravárenské dielne Československej automobilovej 
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 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 roku 1845 opát Starek. Najvýznamnejšou budovou nemoc-
nice 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.  
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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 admini-
stratívnych objektov ako Slovenská poisťovňa Alianz, Daňový 
úrad, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, DV Centrum, 
Veliteľstvo logistiky Ozbrojených Armády Slovenskej 
republiky, PIO Keramoprojekt. 

Trenčan č.12/2009 
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PhDr. Jana Karlíková: „Mierove námestie 
v Trenčíne“ 

 
Spomedzi ostatných slovenských miest je to trenčianske 

hlavné námestie so zaujímavým vretenovitým tvarom, hoci 
rozlohou neveľké, ale hodno-
tené ako jedno z najkrajších. 
Výnimočné a očarujúce hlav-
ne pre turistov, ţe ho pohľa-
dom objímajú mohutné hrad-
bové múry. Odvekú stredo-
vekú rivalitu a nadradenosť 
hradu nad mestom vystriedala 
dnešná vzácna symbióza. 
Námestie bolo v minulosti 
nielen miestom obchodu, ale 
aj centrom všetkého spolo-
čenského diania – viedli sa 
ním procesie, pochodovali 
ním vojaci, konali sa všetky 
verejné zhromaţdenia, vítali 
sa prezidenti, ba dokonca 

i králi. V roku 1911 navštívil Trenčín bulharský kráľ Fer-
dinand 1. Coburg, ktorý odmietol slávnostné uvítanie a prišiel 
do mesta neoficiálne. 

Rôzne mená jedného námestia 
Meniace sa historické etapy zanechali stopy i v názve 

námestia. Aţ do roku 1911 sa nazývalo „Hlavné námestie“ - 
„Hauptplatz alebo Föpiac, Fölter) s funkciou trhu – Rink.  

Do roku 1918 nieslo námestie meno ţupana Szalavszkého - 
„SzalavszkyGyulatér“.  

V období rokov 1919 aţ 1938 sa zmenilo na Masarykovo 
námestie. 
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Za Slovenského štátu dostalo meno po jeho zakladateľovi –
Hlinkovo námestie. 

Od roku 1945 sa zmenil názov námestia na „Stalinovo 
námestie“. 

Od roku 1962 aţ do dnešných čias pretrval neutrálny názov 
„Mierove námestie“, hoci snahy o premenovanie sa vyskytli 
po rozdelení spoločného štátu Čechov a Slovákov. 

Vnútorné mesto a predmestia 
Vretenovitý tvar námestia vznikol postupným rozširovaním 

starej obchodnej cesty, ktorá viedla podhradím v medziach 
daných prirodzenými bariérami, t.j. hradným bralom a tokom 
Váhu. S povýšením mesta Trenčín na slobodné kráľovské 
mesto v roku 1412 dostal Trenčín právo na opevnenie. 
Mestské hradby sa začali stavať v 15. storočí. Dobudovanie 
mestského fortifikačného systému spadá do renesančného 
obdobia. Vtedy ich zosilnili a boli napojené na obranný 
systém hradu, čím boli napojené na obranný systém hradu. 
A tak sa v nich ocitla tá časť mesta, ktorá rozkladala v ich 
rozsahu. Klasicky tak rozdelili intravilán mesta na dve časti – 
vnútorné mesto a predmestia, teda zástavbové územie mimo 
hradieb. Súvislý pás hradieb bol prerušený len dvomi 
mestskými bránami. Na východnej strane bola horná takzv. – 
Vodná brána a na západnej takzv. Dolná – Turecká. Expo-
novanou časťou vnútorného mesta bolo práve okolie Dolnej 
mestskej brány a miesto okolo kostola piaristov. Pri veţi mali 
svoje pánske sídlo Ilešháziovci. Prestavba dvoch objektov 
zmenila juţný ráz námestia v rokoch 1774 – 1778, kedy 
vznikla rozsiahla rezidencia Ilešháziovcov.  

História objektu sporiteľne 
Kaţdý dom na námestí má svoju históriu vpísanú do 

kameňa. Zaujímavá je história budovy stojacej na mieste 
dnešnej sporiteľne. Pôvodne to bol stredoveký dvorec, podľa 
majiteľa – šľachtica Ladislava Popela z Lobkovíc, ktorý ho 
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vlastnil v rokoch 1580 aţ 1593. Preto ho volali Popelovským. 
V roku 1694 v budova zriadili konvikt – ústav pre študentov 
zo zemianskych 
rodín. 
Prestavbou sa 
dom zmenil na 
dvojposchodový 
a svojou veľkos-
ťou patril medzi 
najväčšie stavby 
na námestí. Istý 
čas v budove sí-
dlil 71. peší pluk 
a neskôr bola 
v budove umiestnená Polláková kaviareň a kasíno. Na prvom 
poschodí sa stretávala mestská inteligencia v „Slovenskom 
kruhu“. Na druhom poschodí sa do roku 1933 nachádzali 
v piatich miestnostiach zbierky mestského múzea. Z Farskej 
ulice bol vchod do budovy a prvého kina v Trenčín „Apollo 
bioskop“, ktorý fungoval do roku 1912. Historický dom 
zbúrali v roku 1936 a na jeho miesta vyrástla funkcionalistická 
stavba podľa návrhu Ing. Ferdinanda Silbersteina Mestskej 
sporiteľne, ojedinelá premysleným a na svoju dobu moderným 
vybavením interiéru.  

Od podlubí k priestranným obchodom 
Impulzom na zvýšenú stavebnú aktivitu bývali ničivé 

poţiare a vojnové nepokoje. Po veľkom poţiari v roku 1528 sa 
súvislá zástavba námestia sa postupne vytvárala dostavovaním 
starších stredovekých objektov do celej šírky parciel. V druhej 
polovici 16. aţ 17. storočia sa na námestí podstatne rozšírili 
domy  s prestavanými arkádovými podlubiami. Koľko bolo 
takýchto domov sa presne nevie. Na niektorých maľbách 
a vedutách Trenčína z polovice 19. storočia sú ešte podlubia 
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zdokumentované. Pôvodný charakter námestia pričlenenými 
podlubiami najvýraznejšie zmenila tvorba nových klasicis-
tických priečelí v priebehu 19. storočia, pri ktorej podlubia 
postupne zastavali. Obchodnícky charakter námestia aj na-
ďalej vytváral početné obchodíky umiestnené  na prízemí 
jednotlivých domov, poskytujúce rozličný tovar dennej po-
treby. Prestavbou sa tmavé obchodné miestnosti zmenili na 
priestranné obchody s veľkými výkladnými skriňami, nápadité 
aranţovanie, reklamné štíty a pútače sa stali kaţdodennou 
realitou námestia.  

Ţupný dom 
Reprezentačnou palácovou stavbou sa stal Ţupný dom pri 

bývalej hornej bráne, kde je dnes umiestnené Trenčianske 
múzeum. V tomto priestore pôvodne vlastnili Ilešháziovci  tri 

domy. Rozsiahly 
mestský palác so 

štvorkrídlovým 
pôdorysom 

s vnútroným arká-
dovým nádvorím 
dal postaviť na 
podnet otca Jána 
Ilešháziho v roku 
1761. Budovu dis-
pozične pozmenili 
o tri roky neskôr, 

keď objekt zvýšili o tretie poschodie, vstavali prejazdovú sieň, 
schodište s toskánskymi stĺpmi a upravili priečelie so štítom. 
Túto neskorobarokovú adaptáciu si vynútila zmena funkcie 
objektu, keď do roku 1923 sídlil v Ţupnom dome Ţupný úrad. 
Pri architektonicko-historickom výskume v roku 1983 zistili 
pamiatkari mnohé zaujímavé stavebné detaily, napríklad napo-
jenie na staršiu hmotu hornej brány, ktorá bola zbúraná v roku 

Mierove námestie z roku 1898 
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1873 pre komunikačné ťaţkosti. Podľa rukopisu Jozefa 
Karmína „na dva štoky bola veţa nad hornou bránou 
rozebraná“ aj s časťou vnútorného mestského opevnenia ešte 
počas dostavby stoličného domu. Oproti veľkému ţupnému 
domu stál v minulosti malý ţupný dom, ktorej bočné krídlo 
plnilo do roku 1909 aj funkciu väznice. Susediacu roţnú 
budovu bývalej Škarniclovej tlačiarne zbúrali a aţ v roku 1951 
sa zmenil vstup do námestia výstavbou budovy Všeobecnej 
úverovej banky. 

Centrum námestia Morový stĺp 
Do stredu námestia bol v roku 1712 osadený barokový 

morový stĺp Najsvätejšej Trojice. Svojím centrálnym umiest-
nením a architektonicko-sochárskym riešením predstavuje 
významnú vizuálnu hodnotu námestia. Po úprave chodníkov 
a dlaţby v roku 1927 vytvorili v širšom okolí morového stĺpa 
parčík s vysadenou zelenou, olemovaného na juţnom konci 
ozdobnou balustrádou. Obľúbené „šrangy“ alebo „štangle“, 
miesto stretávania mladých ľudí k veľkej nespokojnosti Tren-
čanov zlikvidovali. Na voľnom priestranstve námestia stála 
kedysi socha sv. Floriána z roku 1802. Pred domom veliteľa 
hasičov nebola náhodne, pretoţe sv. Florián ako patrón hasi-
čov bol zasvätený ochrancovi pred ohňom, teda ţivlom, ktorý 
tak často pustošil mesto. Pred Pollákovou kaviarňou, oproti 
kostola, stála socha Jána Nepomuckého, ktorú po úprave 
námestia premiestnili pod farské schody. Medzi touto sochou 
a stĺpom Najsvätejšej Trojice stál údajne na námestí do roku 
1798 aj kamenný pranier – potupný stĺp, ktorý slúţil ako 
výstraha ľuďom pred nemravnosťou, opilstvom i inými 
previneniami. Neskôr na tomto mieste chcel na tomto mieste 
pranieru postaviť Ján Ilešházi sochu Panny Márie, ale zámer 
sa nezrealizoval. Na starom parcelačnom pláne hradu a mesta 
z druhej polovice 16. Storočia je takmer v strede námestia 
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zakreslená pôdorysne zaujímavá a dosiaľ neznáma kamenná 
stavba. Predpokladá sa, ţe išlo o váţnicu. 

Ničivé poţiare 
Po poţiari  v roku 1861, keď na námestí vyhorelo sedem 

domov, mestská rada sa uzniesla, ţe nové domy musia byť 
pokryté iba tvrdou krytinou (škridlou alebo bridlicou) a medzi 
domami sa mali stavať poţiarne múry. Príkaz sa zrejme 
nedodrţiaval, lebo 20. augusta 1886 vznikol v Bingovom 
dome obrovský poţiar a zachvátil i ostatné domy a prinútil 
správu mesta tvrdšie presadzovať protipoţiarne predpisy. 
Okrem iného urýchlil i otvorenie ďalšieho vstupu na námestie 
z Palackého ulice rekonštrukciou hotela Baran. V roku 1891 
mesto dostalo azda ako prvé na Slovensku svoju pasáţ, ktorou 
sa dalo prechádzať i s konskými povozmi. Liatinové stĺpy 
dnešnej Zlatej Fatimy sú pôvodné a preţili do dneška. 

Zeleň, chodníky, dlaţba 
Na hlavnom námestí dlho nebola ţiadna zeleň. Aţ v roku 

1888 po tom, čo poslanec Rakovský daroval mestu jednosto 
stromov, časť z nich vysadili po okrajoch chodníkov. Stromy 
sa tak rozrástli, ţe v obchodoch a na prízemí budov bolo šero 
aj cez deň, preto ich v roku 1912 vyrúbali. Nové stromoradie 
bolo vysadené aţ po úprave chodníkov v roku 1927. V zásade 
pôdorys a celový vzhľad námestia s pôvodnými meštianskymi 
domami a hlavnými dominantami – mestskou veţou, sochou 
Najsvätejšej Trojice a barokovým piaristickým kostolom sv. 
Františka Xaverského pretrval aţ do polovice dvadsiatich 
rokov 20. Storočia. V rokoch 1926 a 1927 konečne mesto 
pristúpilo v celkovej úprave a vydláţdeniu celej plochy 
námestia, chodníkov a priľahlých ulíc, hoci plány na reguláciu 
námestia boli známe uţ roku 1918. Okruhliaky z Váhu, 
nazývané mačacími hlavami, nahradila kvalitná dlaţba, 
stredom námestia uţ neodtekala daţďová voda ani splašky do 
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kanála pred mestskou radnicou a zmenilo sa aj osvetlenie 
námestia závesnými lampami. Pôvodné plynové lampy boli 
nahradené elektrickými ešte v roku 1907. Od tridsiatich rokov 
20. storočia bolo námestie upravené pribliţne do podoby, akú 
dnes. Na starých pohľadniciach uţ na miesto pôvodnej 
renesančnej radnice dominuje novostavba mestského domu, 
dokončená v roku 1934. Vtedy museli vyriešiť originálnym 
spôsobom aj prechod popod mestskú veţu, platil tade prísny 
zákaz vstupu vozidiel na námestie. 

Práve jadro mesta majú Trenčania najradšej, pretoţe im 
pripomína roky mladosti, nezabudnuteľné denné a nedeľné 
korzovanie, staré obchody, stretávania a návraty, sedenie na 
„šrankoch“. Urbanistické a umelecko-historické hodnoty 
historického jadra Trenčína vytvárajú spolu s národnou 
kultúrnou pamiatkou hradného areálu cenný urbanistický 
komplex, ktorý bol v roku 1987 vyhlásený za mestskú 
pamiatkovú rezerváciu. Je na nás, hlavne na „otcoch mesta“, 
aby sme ho zveľaďovali i pre budúce generácie, aby sa 
historická jedinečnosť námestia vzácne snúbila s budúcim 
moderným riešením tak, ako je to vo viacerých európskych 
mestách. Veď historické námestie je priestor, ktorý nás bude 
zviditeľňovať a reprezentovať. 
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Mgr. Ľuboslava Sedláková: Spomienka na Odevné 
závody 

 
V auguste 2007 ukončila s výrobou Ozeta v Trenčíne po 

tom, čo zanikli i jej satelitné pridruţené odevné závody v 
Hlohovci, Skalici, Novom Meste nad Váhom, Tornali, ako aj 
ďalšie na Slovensku. 

Na túto skutočnosť zaspomínal na existenciu 67 ročnej 
firmy jej bývalý učeň a pracovník závodu Nehera a Odeva 
František Kordík. „So ţivotom podniku v trenčianskej časti 
Zámostie bola spojená jej dlhoročná história. Svoj pracovný 
ţivot firme venovalo niekoľko generácií obyvateľov Trenčína, 
zo širokého okolia i z rôznych kútov Slovenska. Na všetko uţ 
dnes zostali len nostalgické spomienky, ktoré dopĺňajú 
štatistiky hovoriac o tisícoch zamestnancoch, neprehľadných 
miliónoch kusov vyrobených odevov a stámiliónoch i 
miliardách produkcie v korunách, prehľady o ovládaných 
trhoch vo svete dokladujú obdobie jej prosperity. „Ozeta 
odievala ľudí v mnohých kútoch sveta a jej pracovníci 
vyrábali odevy na vysokej kvalitatívnej úrovni.“ Vecné a 
faktografické štatistické údaje o Ozete sú zaznamenané v 
rôznych broţúrkach k výročiam, ale podľa neho nie všetky 
údaje sú presné a správne. „História tohto závodu si však 
istotne zasluhuje komplexnejšiu pozornosť a spracovanie a 
nemali by spadnúť do zabudnutia. Veď dejiny tohto podniku i 
história ostatných trenčianskych závodov boli základom pre 
rozmach mesta.“ 

Prostějovský podnikateľ Ján Nehera mal uţ v roku 1931 na 
Slovensku predajne a v roku 1939 začal podnikať aj v 
Trenčíne. Prenajal si dve budovy na Palackého ulici, kde 
umiestnil výrobné dielne a sklady. Výroba začala vo februári 
1940. Nehera začínal s 33 zamestnancami, prijal krajčírov a 
krajčírky, ktorí sa dovtedy ţivili prácou v krajčírskych 
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salónoch v meste. Neskôr odkúpil pozemky na pravom brehu 
Váhu a v tom istom roku tu postavil závod Nehera - odevná 
sluţba. Za štyri roky sa závod rozšíril na štyri haly. Zaviedol 
Neherovský systém výroby. Spočíval v tom, ţe podnik 
predával všetko, čo vyrobil a vyrábal to, čo trh poţadoval. 
Hotové výrobky sa dostávali k zákazníkom priamo cez vlastnú 
sieť predajní. Tých mala v roku 1944 po Slovensku firma 44. 
Vo firme aplikovali Baťov systém riadenia a organizácie. 
Firma sa starala aj o odbornú výchovu pracovníkov. Uţ v roku 
1941 otvorili Školu mladých muţov a mladých ţien. V 
neherovskom učilišti ich formovali po odbornej i ľudskej 
stránke. Druhá svetová vojna zasiahla do činnosti závodu, ale 
po oslobodení Trenčína a nutnej rekonštrukcii sa opäť výroba 
rozbehla. Prvým povojnovým zákazníkom bola Sovietska 
armáda, ďalším Československá armáda. Pre ne šili uniformy 
a padáky. V roku 1948 vznikol národný podnik Odeva. Do 
jeho majetkovej podstaty bolo začlenených 22 súkromných 
odevných závodov. Firma prešla viacerými zmenami vo 
vnútornom organizačnom usporiadaní. S odevnými a 
textilnými podnikmi Odeva, Merina i ďalšími bola spojená i 
dlhoročná tradícia výstavy Trenčín mesto módy. 

V roku 1990 sa stala jednou z prvých dvoch slovenských 
akciových spoločností s názvom Ozeta. O dva roky neskôr 
bola spoločnosť sprivatizovaná kupónovou metódou a 
vlastnilo ju 18-tisíc fyzických a právnických osôb. Počet 
akcionárov fyzických osôb sa postupne redukoval a väčšinu 
získavali právnické osoby. Ozeta, Odevné závody a. s. sa v 
decembri 2002 dostala do konkurzu. Ten vyhlásili štyri banky, 
v obave, aby neprišli o svoje prostriedky. V tom roku 
umiestňovala na zahraničných trhoch 90 percent produkcie. 
Spoločnosť mala okrem hlavnej prevádzky v Trenčíne 
výrobné závody aj v Tornali, Topoľčanoch, Hlohovci a 
Skalici. Vlastníkom Ozety sa vo štvrtom kole konkurzného 
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konania stala spoločnosť Maxitex, keď konkurzný správca 
Ozety vyhodnotil najvhodnejší návrh na predaj súboru 
hnuteľných a nehnuteľných vecí a práv. Na troskách 
skrachovanej Ozety vznikla akciová spoločnosť Ozeta Neo, 
ktorá pokračovala v odevnej výrobe pôvodne vyrábanej 
podnikom Ozeta. 

Od 1. novembra 2003 sa stala Ozeta Neo členom 
investičnej a finančnej skupiny Penta. V roku 2007 oznámila 
spoločnosť hromadné prepúšťanie a zatvorenie závodu v 
Trenčíne. Poslední zamestnanci opustili priestory firmy Za 
mostami koncom roka 2007. A tak po 67 rokoch skončila 
odevná výroba v Trenčíne. 
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Kalendár výročí a osobností v roku 2010 
 
 

Verejná kniţnica Michala Rešetku v Trenčíne kaţdoročne 
vydáva kalendár jubilujúcich osobností a udalostí okresov 
Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom 
a Trenčín. Tento kalendár však obsahuje len tie osobnosti a tie 
udalosti, ktoré sa vzťahuje na mesto Trenčín. 

Prvá časť publikácie obsahuje jubilujúce osobnosti, ktoré sa 
v našom mesta Trenčín narodili, pôsobili, umreli, sú tu tieţ 
pochované, alebo ho významným spôsobom ovplyvnili a 
v roku 2010 si pripomíname ich výročie narodenie, alebo 
úmrtia. U kaţdej osobnosti sú uvedené základné biografické 
údaje – meno a priezvisko, rok narodenia a úmrtia (ak sú 
známe), povolanie a vzťah k regiónu (rodák, pôsobenie, 
úmrtie, pochovaný). Usporiadanie tejto časti je chronologické 
podľa dátumu výročia jubilujúcej osobnosti, to znamená podľa 
mesiaca a dňa výročia jubilanta. 

Druhú časť tvoria významné udalosti regiónu, ktoré sú 
rozdelené na prvé písomné zmienky jubilujúcich obcí 
pričlenených k mestu a  udalostí, ktoré ovplyvnili ţivot 
v regióne.  
 

1. Jubilujúce osobnosti 
 
mesiac január :  

 
05.01.1965† Anna Gleimanová, spisovateľka, prekladateľka. 

Narodila sa 25.2.1896 v Dohňanoch. Pôsobila 
v Trenčíne a v Bánovciach nad Bebravou. 
Zomrela v Beaconsfielde v Kanade – 45. výročie 
úmrtia 

05.01.1920*   Emil Matejíček, lekár. Narodil sa v Púchove. 
Pôsobil v Trenčíne – 90. výročie narodenia 

05.01.1905*  Jozef Zadţora, vojenský veliteľ, účastník 
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protifašistického odboja. Narodil sa v Prešove. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 04.05.1960 v Brne – 
105. výročie narodenia  

06.01.1890*  Lenka Belányiová - Hoffmannová, maliarka. 
Narodila sa v Trenčíne. Zomrela v roku 1973 
v Budapešti, v Maďarsku – 120. výročie naro-
denia 

06.01.1990†  Vojtech Lisák, veterinár, básnik. Narodil sa 
27.06.1923 vo Veľkých Chlievanoch. Študoval 
v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne. 
Zomrel v Topoľčanoch – 20. výročie úmrtia 

06.01.1840†  Jozef Intibus, výtvarník – grafik, bernolákovec, 
ilustroval obe Gavlovičove knihy Valaská škola – 
mravov stodola. Narodil sa 06.07.1768 v Tren-
číne. Zomrel v Holíči – 170. výročie úmrtia  

06.01.1850*   Artúr Petrogalli, prírodovedec, pedagóg. Naro-
dil sa v Podbrezovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
14.02.1894 v Trenčíne. – 160. výročie naro-
denia 

08.01.1770†  Ján Terlandai, kňaz, básnik. Narodil sa 
03.11.1708 v Chynoranoch. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Nitre. – 240. výročie úmrtia 

13.01.1890* František Hanus, dirigent, upravovateľ ľudo-
vých piesní. Narodil sa vo Viedni. Zomrel 
17.02.1953 v Trenčíne. – 120. výročie naro-
denia    

14.01.1975†  Ján Zeman, kňaz, novinár, politik, redaktor, 
verejný činiteľ. Narodil sa 25.06.1885 v Myjave. 
Zomrel v Trenčíne. - 35. výročie úmrtia 

15.01.1925†  Karol Némethy, pedagóg, prírodovedec. Narodil 
sa 15.12.1856 v Topoľčanoch. Pôsobil v Trenčí-
ne. Zomrel v Purkersdorfe pri Viedni. –                   
85. výročie úmrtia  
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16.01.1965†  Karol Darvaš, publicista, notár. Narodil sa 
03.10.1914 v Kalnici. Zomrel v Trenčíne. – 45. 
výročie úmrtia 

17.01.1915*  Aquinas Gabura, člen dominikánskeho rádu. 
Narodil sa v Dolnom Kubíne. Pôsobil v Trenčíne. 
– 95. výročie narodenia   

19.01.1805†  Juraj Milec, prekladateľ, kňaz. Narodil sa 
04.08.1764 v Uhrovci. Pôsobil v Lubine, Tren-
číne a Beckove, kde aj zomrel. – 205. výročie 
úmrtia  

24.01.1905†  Ján Branislav Mičátek, príleţitostný básnik, 
publicista, pedagóg. Narodil sa 19.11.1837 
v Trenčianskych Stankovciach. Študoval v Tren-
číne. Zomrel v Kisači býval. Juhoslávia. – 105. 
výročie úmrtia 

25.01.1940*  Kristína Vrlíková, jazykovedkyňa. Narodila sa 
v Trenčíne. Pôsobila v Omšení. – 70. výročie 
narodenia 

29.01.1905*  Ján Červeňanský, lekár, významný priekopník 
slovenskej ortopédie. Narodil sa v Bytči. Štu-
doval v Trenčíne. Zomrel 05.07.1977 v Bra-
tislave. – 105. výročie narodenia  

30.01.2000†   Karol Paluš, vypracoval aglomeráciu mesta 
Trenčín a okolia, architekt. Narodil sa 27.05.1925 
v Topoľčanoch. Zomrel v Bratislave. – 10. výro-
čie úmrtia 

31.01.1920*   Ján Hanušin, etnograf, múzejník. Narodil sa 
v Haţlíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 17.02.2000 
zomrel. – 90. výročie narodenia 

 
mesiac február : 
 
01.02.1935*   Josef Jelínek, maliar. Narodil sa v Pardubiciach. 
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Pôsobil v Trenčíne, kde aj 7.12.2003 zomrel. – 
75. výročie narodenia 

03.02.1975†   Rudolf Hečko, zberateľ hudobného folklóru, 
pedagóg. Narodil sa 16.04.1906 v Horných 
Orešanoch. Pôsobil v Dolnej Súči, kde aj zomrel. 
Pochovaný je v Trenčíne. – 35. výročie úmrtia 

04.02.1920*   Jozef Lukáš, konzervátor, prírodovedec. Narodil 
sa v Jinošove na Morave. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj 30.03.1993 zomrel. – 90. výročie narodenia 

04.02.1770*   Jozef Wagner, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 26.09.1849 v Brezne. – 240. 
výročie narodenia 

04.02.1945†  Štefan Jurech, generál. Narodil sa 09.06.1898 
v Bošáci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Berlíne. – 
65. výročie úmrtia 

05.02.1825*  Anton Slavomil Intibus, učiteľ, národný budi-
teľ, archeológ, etnograf. Pôsobil v Trenčíne. Nie 
je známe kedy a kde zomrel. – 185. výročie na-
rodenia 

05.02.1870†  Karol Rizner st., pedagóg, prírodovedec. Naro-
dil sa v roku 1812 v Zemianskom Podhradí. 
Pôsobil a zomrel v Zemianskom Podhradí. – 140. 
výročie úmrtia 

07.02.1920*   Karol Rosenbaum, pedagóg, literárny vedec, 
historik, prekladateľ. Narodil sa v Lednických 
Rovniach. Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
05.03.2001 v Stupave. – 90. výročie narodenia 

09.02.1875† Pavol Madocsányi, ţupan Trenčianskej ţupy. 
Narodil sa 14.12.1807 v Liptovskej Teplej – 
Madočany, kde aj zomrel. – 135. výročie úmrtia 

10.02.1905†  Jozef Budavári, spisovateľ, pedagóg, kňaz. 
Narodil sa 30.04.1844 v Ruţomberku. Pôsobil 
a zomrel v Trenčíne. Pochovaný je v Ruţom-
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berku. – 105. výročie úmrtia 
10.02.1805†  Ľudovít Štefan Zimáni, kňaz, básnik, pedagóg. 

Narodil sa 25.12.1748 v Kamenci pod Vtáčni-
kom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Prievidzi. – 
205. výročie úmrtia 

11.02.1935*  František Jaroš, lekár – internista. Pôsobí 
v Trenčíne. – 75. výročie narodenia 

12.02.1885†  Štefan Závodník, kňaz, ľudovýchovný pracov-
ník. Narodil sa 02.09.1813 v Hornej Porube. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Pruţine. – 125. 
výročie úmrtia 

13.02.1760*  Juraj Hollý, cirkevný hodnostár, náboţenský 
spisovateľ. Narodil sa v Púchove. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 28.01.1818 v Nitre. – 350. 
výročie narodenia 

13.02.1980†   Mičátková Štefánia, publicistka, pedagogička. 
Narodila sa 19.08.1887 v Trenčíne, kde aj pôso-
bila a zomrela. – 30. výročie úmrtia 

15.02.1925†  Karol Štúr ml., verejný činiteľ, právnik, 
redaktor Trenčianskych novín, zakladateľ spolku 
Sokol. Narodil sa 12.11.1867 v Trenčíne, kde aj 
pôsobil a zomrel. – 85. výročie úmrtia 

16.02.1695*  Matej Augustiny st., kňaz, náboţenský spiso-
vateľ. Narodil sa v Liptovskom Mikuláši. Pôsobil 
v Trenčíne a v Krajnom. Zomrel v roku 1753 
v Trenčíne. – 315. výročie narodenia 

17.02.2000†   Ján Hanušin, etnograf, múzejník. Narodil sa 
31.01.1920 v Haţlíne. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
zomrel. – 10. výročie úmrtia 

17.02.1970* Eva Olexíková, maliarka, textilná výtvarníčka, 
grafická dizajnérka. Narodila sa v Povaţskej 
Bystrici. Študovala v Trenčíne. – 40. výročie 
narodenia 
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18.02.1825†   Ján Zubek, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil 
sa 02.08.1745 v Trenčíne, kde aj pôsobil a zo-
mrel. – 185. výročie úmrtia 

19.02.1715†  František Xaver Benický, kňaz, pedagóg, 
matematik. Narodil sa 03.12.1679 v Mukačeve 
na Ukrajine. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Ko-
šiciach. – 295. výročie úmrtia 

19.02.1895†  Vincent Rehák, pedagóg. Narodil sa 12.12.1829. 
Pôsobil a zomrel v Trenčíne. – 115. výročie 
úmrtia 

21.02.2000†   Ján Darola, prvý profesionálny zoológ na Slo-
vensku, ochranca prírody. Narodil sa 10.04.1928 
v Komárne. Pôsobil a zomrel v Trenčíne. – 10. 
výročie úmrtia 

21.02.1675*  Štefan Dubniczay, kňaz, spisovateľ, historik. 
Narodil sa v Dubnici nad Váhom. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Drietome a v Trenčianskej 
Teplej, kde aj 25.12.1725 zomrel. – 335. výročie 
narodenia 

21.02.1960†  Ľudovít Vaníček, maliar, výtvarný pedagóg. 
Narodil sa 05.07.1894 v Senci. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave. – 50. výročie úmrtia 

26.02.1950*  Irena Breţná, spisovateľka, novinárka. Narodila 
sa v Bratislave. Detstvo preţila v Trenčíne. –             
60. výročie narodenia 

26.02.1945*   Miloslav Vančo, fotograf, fotoreportér. Narodil 
sa v Trenčíne. – 65. výročie narodenia 

28.02.1945†   Michal Šeliga, lekár, pedagóg. Narodil sa 
27.10.1881 v Spišskej Teplici. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave. – 65. výročie úmrtia 

 
mesiac marec : 
 

01.03.1905*   Ján Beňo, poľnohospodár. Narodil sa v Ryba-
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noch. Pôsobil v Bánovciach nad Bebravou 
a Trenčíne. Zomrel 28.05.1976. – 105. výročie 
narodenia 

01.03.1910*Ţela Inovecká, spisovateľka, publicistka. Narodila 
sa v Trenčíne, kde aj pôsobila. Zomrela 
25.05.1980 v Banskej Bystrici. – 100. výročie 
narodenia 

01.03.1985†Ján Krajčí, pedagóg. Narodil sa 19.05.1910 
v Nemšovej. Zomrel v Košiciach. – 25. výročie 
úmrtia 

02.03.1955* Oliver Dohnányi, hudobník, dirigent, hudobný 
dramaturg. Narodil sa v Trenčíne. – 55. výročie 
narodenia 

03.03.1960* Svetozár Ábel ml., fotograf. Narodil sa v Tren-
číne. – 50. výročie narodenia 

04.03.1670†Ján Hnilický, náboţenský spisovateľ, pedagóg, 
filozof. Narodil sa okolo roku 1630 v Rajci. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Slovenskom Prav-
ne. – 340. výročie úmrtia 

06.03.1900* Igor Fábry, botanik. Narodil sa v Trenčíne. 
Zomrel 21.01.1982 v Bratislave. – 110. výročie 
narodenia 

06.03.2005†Juraj Gönci, knihovník. Narodil sa 14.12.1914 
v Trenčíne, kde aj pôsobil a zomrel. – 5. výročie 
úmrtia 

06.03.1805* Jozef Wengriczky, kňaz, básnik. Narodil sa v Po-
dolínci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 31.05.1867. – 
205. výročie narodenia 

07.03.1975† Ján Hrušovský, redaktor, spisovateľ, novinár, 
bankový úradník. Narodil sa 04.02.1892 v Novom 
Meste nad Váhom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave. – 35. výročie úmrtia 

09.03.1995† Elemír Čelko, múzejník, archeológ. Narodil sa  
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12.05.1918 v Trenčíne, kde aj pôsobil. Zomrel 
v Piešťanoch. – 15. výročie úmrtia 

14.03.1910† Ignác Gond, katolícky kňaz. Narodil sa 
31.07.1841 v Beluši. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Stupave. – 100. výročie úmrtia 

17.03.1870* Gejza Mitický, ţupný lekár. Narodil sa v Pa-
pradne. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 16.03.1941 v 
Bratislave. – 140. výročie narodenia 

19.03.1945† Jozef Ančina, účastník protifašistického odboja. 
Narodil sa 16.12.1918 v Trenčianskych Tepli-
ciach, kde aj pôsobil. Zomrel v Trenčíne. – 65. 
výročie úmrtia 

20.03.1945† Gejza Ráhl, rušňovodič, účastník protifašis-
tického odboja. Narodil sa 03.09.1908 v Solivare. 
Pôsobil a zomrel v Trenčíne. – 65. výročie úmrtia 

23.03.1750† Samuel Mikovíny, kartograf, polyhistor. Narodil 
sa v roku 1686 Cinobaňa - Turíčky. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel na ceste z Trenčína do Banskej 
Štiavnice. – 260. výročie úmrtia 

24.03.1855* Karol Krasňanský, pedagóg, prírodovedec. Naro-
dil sa v Horovciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v roku 1910 v Marmaroš - Sigeti v Rumunsku. – 
155. výročie narodenia 

26.03.1935† Jozef Hamaj, kňaz, spisovateľ, redaktor, pedagóg, 
publicista. Narodil sa 22.11.1894 v Dolnej Súči. 
Pôsobil v Trenčianske Turnej a v Trenčíne. Zo-
mrel v Trenčíne - Orechovom. – 75. výročie 
úmrtia 

27.03.1735† J. Baltazár Magin, kňaz, spisovateľ, autor prvej 
slovenskej národnej obrany. Narodil sa 06.01.1681 
vo Vrbovom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Dub-
nici nad Váhom. Rok úmrtia je v niektorých 
publikáciách uvádzaný 1734. – 275. výročie 
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úmrtia 
27.03.1960*Štefan Skrúcaný, herec, humorista, moderátor. 

Narodil sa v Trenčíne. – 50. výročie narodenia    
28.03.1930* Igor Kostka, výtvarník, ilustrátor. Narodil sa 

a pôsobí v Trenčíne. – 80. výročie narodenia 
29.03.1895† Ján Frivaldský, zoológ, entomológ. Narodil sa 

17.06.1822 v Rajci. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
v Budapešti. – 115. výročie úmrtia 

31.03.1915* Pavol Kelco, pedagóg, literárny vedec. Narodil sa 
v Klenovci. Pôsobil v Trenčíne. – 95. výročie 
narodenia 

 
mesiac apríl : 
04.04.1710† Michal Mišovic, pedagóg, dramatik, básnik. 

Narodil sa v Smrečanoch, ale nie je známe kedy. 
Pôsobil v Horných Ozorovciach a v Trenčíne. 
Zomrel v Roţňave. – 300. výročie úmrtia 

04.04.1945*Ivan Polonský, keramikár. Narodil sa v Lubine. 
Detstvo preţil v Starej Turej. Študoval v Trenčíne 
a v Starej Turej. Zomrel 21.2.1987 v Modre. – 65. 
výročie narodenia 

05.04.1950*Ľubomír Kotrha, karikaturista. Narodil sa a pô-
sobí v Trenčíne. – 60. výročie narodenia 

09.04.1835† Michal Kunič, pedagóg, piarista, autor národných 
obrán. Narodil sa 25.9.1765 v Bánovciach nad Be-
bravou. Študoval v Trenčíne. Zomrel v Karlovaci 
v Chorvátsku. – 175. výročie úmrtia 

11.04.1955*Alena Heribanová, moderátorka, televízna hlása-
teľka. Narodila sa v Piešťanoch. Pôsobila v Tren-
číne. – 55. výročie narodenia 

11.04.1935* Štefan Šicko, šéfredaktor Trenčianskych novín. 
Narodil sa v Kalnici. Pôsobil v Trenčíne.- 75. vý-
ročie narodenia 
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12.04.1990† Jozef Watzka, archivár, historik. Narodil sa 
14.10.1927 v Trnave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Bratislave. – 20. výročie úmrtia 

12.04.1815* František Florián Rómer, archeológ, historik, 
prírodovedec, cirkevný hodnostár. Narodil sa 
v Bratislave. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
08.03.1889 v Oradei v Rumunsku. – 195. výročie 
narodenia 

15.04.1925* Juraj Fojtík, historik, archivár, publicista, peda-
góg. Narodil sa v Horných Saliboch. Študoval 
v Trenčíne. Pôsobil v Hornej Súči a  v Morav-
skom Lieskovom. Zomrel 09.01.1982 v Nitre. – 
85. výročie narodenia 

15.04.1920* Július Mazanec, reţisér. Narodil sa v Handlovej. 
Pôsobil v Trenčíne. – 90. výročie narodenia 

16.04.1910† Miloslav Kulíšek, právnik, ľudovo-výchovný 
pracovník. Narodil sa 04.08.1843 vo Vrbovciach. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Novom Meste nad 
Váhom. – 100. výročie úmrtia 

17.04.1990† Vincent Bohuš, pedagóg, včelár. Narodil sa 
14.05.1900. Pôsobil v Hornej Strede a Trenčíne. – 
20. výročie úmrtia 

18.04.1645† Zachariáš Láni, náboţenský spisovateľ, cirkevný 
hodnostár. Narodil sa okolo roku 1600 asi v 
Mošovciach. Zomrel v Trenčíne. – 365. výročie 
úmrtia 

18.04.2000† Jaroslav Schut, básnik, humorista, novinár. 
Narodil sa 01.10.1946 v Trenčíne. Pôsobil 
v Prievidzi a v Novákoch. Zomrel v Prievidzi. – 
10. výročie úmrtia 

19.04.1865* Juraj Czeizel, publicista, kňaz. Narodil sa 
v Kláštore pod Znievom. Pôsobil v Trenčíne 
a Moravskom Lieskovom. Zomrel 05.12.1937 v 
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Terchovej. – 145. výročie narodenia 
20.04.1955* Jana Karlíková, historička. Pôsobí v Trenčíne. – 

55. výročie narodenia 
22.04.1915* Štefan Velgos, lekár, pedagóg. Narodil sa v Lip-

tovskom Hrádku Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
14.10.1989 v Bratislave. – 95. výročie narodenia 

23.04.1945† Juraj Janoška, politik, právnik. Narodil sa 
16.10.1882 v Liptovskej Sielnici. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Lučenci. Pochovaný je v Liptov-
skom Mikuláši. – 65. výročie úmrtia 

23.04.1910*Ivan Trebichalský, generál justičnej sluţby. 
Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Novom Meste 
nad Váhom a v Trenčíne. Zomrel 16.09.1973 
v Montreali. – 100. výročie narodenia 

24.04.1905* Kornel Ďurana, matematik, pedagóg, účastník 
protifašistického odboja. Narodil sa v Kysuckom 
Novom Meste. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
09.03.1967 zomrel. – 105. výročie narodenia 

26.04.1930* Ľubomír Lipták, historik. Narodil sa v Mel-
čiciach. Študoval v Trenčíne. Zomrel 20.10.2003 
v Bratislave. – 80. výročie narodenia 

27.04.1945* Michal Uher, architekt. Narodil sa v Trenčíne. – 
65. výročie narodenia 

29.04.1895*Ľudmila Filová, publicistka, prekladateľka, peda-
gogička. Narodila sa v Tuchyni. Pôsobila v Prus-
kom, Trenčíne a v Ilave. Zomrela 06.09.1985 
v Tuchyni. – 115. výročie narodenia 

30.04.1735† Štefan Pavol Báčmedei, lekár, matematik, al-
chymista, odborný spisovateľ. Narodil sa okolo 
roku 1690 v Trenčíne. Zomrel v Trnave. – 275. 
výročie úmrtia 
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mesiac máj  : 
 

03.05.1995† Milan Gabriš, dramaturg, reţisér, divadelný 
pracovník. Narodil sa 16.12.1925 v Zliechove. 
Pôsobil v Trenčíne, Povaţskej Bystrici a v Púcho-
ve. Zomrel v Púchove. – 15. výročie úmrtia 

04.05.1910† Ján Kadlečík, náboţenský spisovateľ, publicista. 
Narodil sa 13.02.1851 v Trenčíne. Zomrel 
v Hošťálkovej okres Vsetín. – 100. výročie 
úmrtia 

04.05.1960† Zadţora Jozef, vojenský veliteľ, účastník proti-
fašistického odboja. Narodil sa 05.01.1905 v Pre-
šove. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Brne. – 50. 
výročie úmrtia 

07.05.1875* Anatonín Motal, pedagóg, český hudobný skla-
dateľ, filatelista, autor učebníc. Narodil sa v Ko-
jetíne na Morave. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
09.04.1934 v Brne. – 135. výročie narodenia. 

08.05.1990†Jozef Dubovský, hobojista, hudobný skladateľ. 
Narodil sa 15.03.1908 v Banke. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave. – 20. výročie úmrtia 

09.05.1910* Ernest Dlhoš, lekár, gynekológ, univerzitný pro-
fesor. Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 22.03.1994 v Bratislave. – 100. výročie 
narodenia 

10.05.1900* Ladislav Treskoň, maliar, grafik. Narodil sa 
v Petroviciach, okres Ţilina. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel 13.10.1923 v Prahe. Pochovaný je Bytči. – 
110. výročie narodenia 

12.05.1965* Jaroslav Dutka, horolezec. Narodil sa v Banskej 
Bystrici. Pôsobí v Trenčíne. – 45. výročie naro-
denia 

12.05.1890* Josef Pospíšil, pedagóg, spisovateľ, redaktor, 
folklorista. Narodil sa v Klopotoviciach okres 
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Prostějov. Pôsobil v Trenčíne a  Trenčianskej 
Teplej. Zomrel 02.06.1953 v Uherskom Hradišti. 
– 120. výročie narodenia 

14.05.1900* Vincent Bohuš, pedagóg, včelár. Pôsobil v Hor-
nej Strede a Trenčíne. Zomrel 17.04.1990. – 110. 
výročie narodenia 

15.05.1890† Ján Ambro, lekár, organizátor zdravotníctva. 
Narodil sa 27.03.1827 v Beckove. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel v Bratislave. – 120. výročie 
úmrtia 

15.05.1720* Maximilián Hell, hvezdár, matematik, fyzik. 
Narodil sa v Štiavnických Baniach. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 14.04.1792 vo Viedni. – 290. 
výročie narodenia 

15.05.1985† Anton Selecký, hudobný skladateľ, organový 
majster. Narodil sa 02.06.1909 v Novom Meste 
nad Váhom, kde aj študoval. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave. – 25. výročie úmrtia 

22.05.1910* Jozef Tóth, účastník SNP, náčelník Veliteľstva 
vzdušných zbraní. Narodil sa  v Onokovciach, okr. 
Uţhorod. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 26.12.1994 
v Bratislave. – 100. výročie narodenia 

24.05.1940* Ivan Krajíček, herec, reţisér. Narodil sa v Ţiline. 
Študoval a pôsobil v Trenčíne. Zomrel 05.06.1997 
v Bratislave. – 70. výročie narodenia 

25.05.1755† Štefan Gaţo, katolícky kňaz - jezuita, fyzik, vy-
sokoškolský pedagóg. Narodil sa 01.11.1711 
v Lednici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave. – 
255. výročie úmrtia 

25.05.1980† Ţela Inovecká, spisovateľka, publicistka. Naro-
dila sa 01.03.1910 v Trenčíne, kde aj pôsobila. 
Zomrela v Banskej Bystrici. – 30. výročie úmrtia 

26.05.1950*Izabela Bulková, pedagogička, výtvarníčka. Pôso-
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bí v Trenčíne. – 60. výročie narodenia 
27.05.1925* Karol Paluš, vypracoval aglomeráciu mesta 

Trenčín a okolia, architekt. Narodil sa v Topoľ-
čanoch. Zomrel 30.01.2000 v Bratislave. – 85. 
výročie narodenia 

27.05.1905* František Viktor Podolay, maliar, grafik. 
Narodil sa v Slopnej. Študoval v Trenčíne. Pôsobil 
v Trenčianskej Teplej. Zomrel 13.02.1958 v Bra-
tislave. – 105. výročie narodenia 

29.05.1825*Michal Chrástek, kňaz, literárny historik, biblio-
graf, redaktor. Narodil sa v Novom Meste nad 
Váhom. Študoval v Trenčíne. Zomrel 28.06.1900 
v Ţiari nad Hronom. – 185. výročie narodenia 

30.05.1975† Ernest Kriţan, hudobný pedagóg, skladateľ. 
Narodil sa 17.03.1893 vo Vyšnej Boci, okr. Lip-
tovský Mikuláš. Zomrel v Trenčíne. – 35. výročie 
úmrtia 

31.05.1935* Vladimír Urbánek, technik, maliar. Narodil sa 
v Brne. Pôsobil v Trenčíne. – 75. výročie naro-
denia 

 
 
mesiac jún : 

 
02.06.1980† Matúš Kavec, právnik, spisovateľ. Narodil sa 

23.09.1898 v Rajci, okres Ţilina. Študoval v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave. – 30. výročie úmrtia 

10.06.1990† Alojz Drozd, technik, stavebný odborník. Narodil 
sa 22.09.1911 v Osľanoch. Pôsobil v Trenčíne 
a v Prievidzi. Zomrel v Košiciach. – 20. výročie 
úmrtia 

13.06.1920* Nora Krausová, prekladateľka, literárna vedkyňa. 
Narodila sa v Chynoranoch. Študovala v Trenčíne. 
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Zomrela 22.08.2009 v Bratislave. – 90. výročie 
narodenia 

17.06.1895* Ladislav Farkaš, umelecký fotograf, finančník. 
Narodil sa, pôsobil a 26.05.1948 zomrel v Trenčí-
ne. – 115. výročie narodenia 

18.06.1780* Ján Tadeáš Váczy, kňaz, náboţenský spisovateľ. 
Narodil sa v Nitre. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
05.11.1823 zomrel. – 230. výročie narodenia 

20.06.1940* Július Remper, technik, maliar. Narodil sa 
v Kameňanoch. Pôsobí v Trenčíne. – 70. výročie 
narodenia 

20.06.1825† Daniel Matej Kmeť, vedec, astronóm, matema-
tik, pedagóg. Narodil sa 15.01.1783 v Brezne. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel v Košiciach. – 185. 
výročie úmrtia 

24.06.1925* Viliam Izakovič, lekár - internista, pedagóg. 
Narodil sa  v Borovej. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
26.05.1986 v Bratislave. – 85. výročie narodenia 

25.06.1885* Ján Zeman, kňaz, novinár, politik, redaktor, 
verejný činiteľ. Narodil sa v Myjave. Zomrel 
14.01.1975 v Trenčíne. – 125. výročie narodenia 

26.06.1830* Ľudovít Dohnány, advokát, politik, publicista, 
národný buditeľ. Narodil sa v Dolných Drţkov-
ciach. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 16.12.1896 zo-
mrel. – 180. výročie narodenia 

26.06.1900† Rudolf Skotnický, botanik, jazykovedec, právnik. 
Narodil sa 12.03.1844 v Bytči. Pôsobil v Trenčíne, 
kde aj zomrel. – 110. výročie úmrtia 

27.06.1735* Ladislav Škultéty-Gábriš, najdlhšie slúţiaci vo-
jak na svete. Narodil sa v Mojtíne. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 19.08.1831 v Oradei v Ru-
munsku. – 275. výročie narodenia 

28.06.1900† Michal Chrástek, kňaz, literárny historik, bi-
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bliograf, redaktor. Narodil sa 29.05.1825 v No-
vom Meste nad Váhom. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Ţiari nad Hronom. – 110. výročie 
úmrtia 

 
 

mesiac júl : 
 

03.07.1850* Pavol Peter Zoch, evanjelický farár, publicista. 
Narodil sa v Jasenovej. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
mrel 23.06.1907 v Modre – 160. výročie naro-
denia 

03.07.1910* Peter Štibraný, archivár, historik. Narodil sa v 
Smoleniciach. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
12.7.1985 v Beckove. Pochovaný je v Trenčíne – 
100. výročie narodenia 

05.07.1820* Ján Ondrisík, kňaz, spisovateľ, národný buditeľ. 
Narodil sa vo Veľkom Rovnom. Pôsobil v Tren-
číne, Novom Meste nad Váhom a v Bošáci. 
Zomrel 26.12.1883 v Novej Vsi nad Váhom – 
190. výročie narodenia 

05.07.1780* Michal Wagner, kultúrny pracovník, mecén, 
remeselník. Narodil sa a pôsobil v Trenčíne, kde 
aj 15.1.1869 zomrel – 230. výročie narodenia 

12.07.1985† Peter Štibraný, archivár, historik. Narodil sa 
3.7.1910 v Smoleniciach. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Beckove. Pochovaný je v Trenčíne.- 25. 
výročie úmrtia 

14.07.1765* Juraj Alojz Belnai, profesor, historik, osvietenec. 
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 26.10.1809 v Bra-
tislave – 245. výročie narodenia 

19.07.1940* Ladislav Javorčík, pedagóg. Narodil sa v Tren-
číne – 70. výročie narodenia 

20.07.1675* Samuel Timon, historik, pedagóg, kňaz. Narodil 
sa v Trenčianskej Turnej. Študoval v Trenčíne. 
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Zomrel 07.04.1736 v Košiciach – 335. výročie 
narodenia 

21.07.1540† Ján Zápoľský, feudál. Narodil sa 29.03.1487 na 
Spišskom hrade. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
v Sebesi – 470. výročie úmrtia 

28.07.1915* Mária Gönci, právnička, pedagogička, drama-
tička. Narodila sa v Trenčíne, kde aj pôsobila  
a 09.05.1974 zomrela – 95. výročie narodenia. 

30.07.1900* Irena Slavinská, maliarka. Narodila sa v Tren-
číne, kde aj 02.12.1973 zomrela – 110. výročie 
narodenia 

 
 
mesiac august : 

 
01.08.1990† Valéria Betáková, pedagogička. Narodila sa 

28.09.1920 v Hlohovci. Študovala v Trenčíne. 
Zomrela v Bratislave. Pochovaná je v Hlohovci – 
20. výročie úmrtia 

02.08.1745* Ján Zubek, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Narodil sa 
v Trenčíne,  kde aj pôsobil a 18.02.1825 zomrel – 
265. výročie narodenia 

03.08.1685† Martin Tarnóczi, kňaz, spisovateľ. Narodil sa 
v roku 1620 v Beckove, kde aj študoval. Pôsobil 
v Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach a v Novom 
Meste nad Váhom. Zomrel v Blatnici – 325. 
výročie úmrtia 

07.08.1925*Anton Tunega, slovenský martýr. Narodil sa 
v Dolných Motešiciach. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel 20.02.1951 – 85. výročie narodenia 

10.08.1915* Ján Prháček, pilot. Narodil sa v Trenčíne - 
Zlatovciach. Zomrel 23.03.1939 v Sobranciach – 
95. výročie narodenia  

15.08.1965† Andrej Rybárik, prozaik, úradník. Narodil sa 
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12.09.1897 v Domaniţi. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Kokave nad Rimavicou – 45.výročie 
úmrtia 

15.08.1810* Šimon Sina, bankár, podnikateľ. Majiteľ panstiev 
Teplička nad Váhom, Trenčín, Bánovce nad 
Bebravou. Narodil sa vo Viedni. Prebudoval 
kúpele v Trenčianskych Tepliciach. Zomrel 
15.04.1876 vo Viedni – 200. výročie narodenia 

16.08.1830* Karol Alexander Modráni, právnik, básnik. 
Narodil sa v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
01.08.1964 v Prievidzi – 180. výročie narodenia 

18.08.1785* Štefan Greguška, cirkevný hodnostár, národný 
pracovník, mecén. Narodil sa v Pruskom. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 03.01.1857 v Nitre – 225. vý-
ročie narodenia   

20.08.1930* Juraj Rajninec, pilot, historik. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj pôsobil a 20.12.1996 zomrel – 80. vý-
ročie narodenia 

21.08.1935* Otto Gáťa, filatelista, sudca, spisovateľ. Narodil 
sa v Trenčíne. Pôsobil v Povaţskej Bystrici 
a v Plevníku – Drienovom – 75. výročie naro-
denia 

21.08.1920* Pavol Mazánik, technik. Narodil sa v Ilave. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 2008 – 90. vý-
ročie narodenia 

28.08.1990† Mária Pecíková, pedagogička, organizátorka 
duchovného ţivota. Narodila sa 19.05.1914 
v Trenčíne, kde aj pôsobila. Zomrela v Bratislave 
– 20. výročie úmrtia 

 
 
mesiac september : 
 
03.09.1910* Ondrej Chorvát, pedagóg, vlastenec. Narodil sa 
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v Starej Turej, kde aj pôsobil. Zomrel 23.12.1944 
v Trenčíne. Pochovaný je v Starej Turej – 100. 
výročie narodenia 

03.09.1645† Jakub Jakobeus, kňaz spisovateľ. Narodil sa 
v roku 1591 v Kutnej Hore v Čechách.  Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Prešove – 365. výročie 
úmrtia 

03.09.2005† Ladislav Jambor, pedagóg, numizmatik. Narodil 
sa 01.02.1932 v Povaţanoch. Pôsobil v Novom 
Meste nad Váhom, Bošáci, Starej Turej a v Tren-
číne, kde aj zomrel – 5. výročie úmrtia 

06.09.1985† Ľudmila Filová, publicistka, prekladateľka, peda-
gogička. Narodila sa 29.04.1895 v Tuchyni. 
Pôsobila v Pruskom, Trenčíne a v Ilave. Zomrela  
v Tuchyni – 25. výročie úmrtia 

08.09.1920* Václav Pavel Borovička, spisovateľ, filmový 
a televízny scenárista. Narodil sa v Prahe. Štu-
doval v Trenčíne. Zomrel 15.06.2004 v Prahe – 
90. výročie narodenia 

09.09.1915* Jozef Laurinčík, zootechnik, výskumník. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj 22.06.1998 zomrel – 95. vý-
ročie narodenia 

10.09.1895* Ladislav Szathmáry, právnik, diplomat, orga-
nizátor protifašistického odboja. Narodil sa 
v Trenčíne. Zomrel 04.12.1946 v Prahe – 115. 
výročie narodenia 

13.09.1930* Jozef Ţatko, maliar, pedagóg, reštaurátor. Narodil 
sa v Rybanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
27.01.1987 v Bánovciach nad Bebravou - 80. vý-
ročie narodenia 

16.09.1905* Viliam Figuš, chemik, vysokoškolský pedagóg. 
Narodil sa v Padine (Srbsko). Pôsobil v Ladcoch 
a v Trenčíne. Zomrel 04.02.1976 v Holandsku – 
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105. výročie narodenia 
17.09.1980† Iľja Jozef Marko, spisovateľ, novinár. Narodil sa 

01.02.1907 v Bánovciach nad Bebravou. Pôsobil 
v Trenčianskych Tepliciach, Trenčianskej Teplej 
a v Trenčíne. Zomrel v Bratislave – 30. výročie 
úmrtia 

20.09.1945* Marián Pauer, redaktor, publicista, fotograf. 
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil – 65. vý-
ročie narodenia 

23.09.1905† Ján Štúr, úradník, publicista. Narodil sa 
21.09.1827 v Uhrovci. Pôsobil v Trenčíne a v Bá-
novciach nad Bebravou. Zomrel v Adamovských 
Kochanovciach - Malé Bierovce. Pochovaný je 
v Trenčíne – 105. výročie úmrtia 

25.09.1930* Dušan Hamšík, reportér, publicista, autor 
literatúry faktu. Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 
19.11.1985 v Prahe – 80. výročie narodenia 

25.09.1765* Michal Kunič, pedagóg, geograf, autor národných 
obrán, kňaz. Narodil sa v Bánovciach nad Be-
bravou. Študoval v Trenčíne. Zomrel 09.04.1835 
v Karlovaci v Chorvátsku – 245. výročie naro-
denia 

25.09.1965† Karol Pádivý, kapelník dychových hudieb, 
osvetový pracovník, hudobný skladateľ. Narodil 
sa 10.09.1908 v Dolní Cerekvi, okres Jihlava. 
Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel – 45. výročie 
úmrtia 

26.09.1645† Ján Lochman, náboţenský spisovateľ, cirkevný 
hodnostár. Narodil sa v roku 1597 v Banskej 
Bystrici. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Partizán-
skej Ľupči, okres Liptovský Mikuláš – 365. vý-
ročie úmrtia 

27.09.1895* Ján Minárik, jeden z organizátorov štrajku 
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textilných robotníkov. Narodil sa v Trenčíne, kde 
aj pôsobil. Zomrel 25.10.1974 v Trenčíne. Pocho-
vaný je v Bratislave – 115. výročie narodenia 

27.09.1880* Michal Slávik, politik, publicista, redaktor, pre-
kladateľ. Narodil sa v Myjave. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 27.12.1964 v Bratislave – 130. výročie 
narodenia 

28.09.1920* Valéria Betáková, pedagogička. Narodila sa 
v Hlohovci. Študovala v Trenčíne. Zomrela 
01.08.1990 v Bratislave. Pochovaná je v Hlohovci 
– 90. výročie narodenia 

29.09.1910* Július Trnka, plukovník ČSĽA, účastník SNP. 
Narodil sa vo Zvolene. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 24.06.1989 v Bratislave – 100. výročie 
narodenia 

30.09.1740† Daniel Krman, kňaz, pedagóg, spisovateľ. Naro-
dil sa 28.08.1663 v Omšení. Študoval v Trenčíne. 
Pôsobil v Turej Lúke a v Myjave. Zomrel v Bra-
tislave – 270. výročie úmrtia 

30.09.1970† Vladimír Miro, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 
15.10.1910 v Povaţskej Bystrici. Študoval v Tren-
číne. Zomrel v Povaţskej Bystrici – 40. výročie 
úmrtia 

 
mesiac október : 
 
01.10.1885* Karol Dembovský, verejný činiteľ, úradník, tré-

ner. Narodil sa v Haniske okres Košice. Pôsobil 
v Trenčianskej Teplej. Zomrel 17.1.1962 v Tren-
číne – 125. výročie narodenia 

02.10.2000†Ladislav Bundala, lekár, jeden zo zakladateľov 
organizovanej turistiky v Trenčíne. Narodil sa 
24.10.1910 v Brodskom. Pôsobil v Trenčíne, kde 
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aj zomrel – 10. výročie úmrtia 
03.10.1960* Marta Potfajová, textilná výtvarníčka. Narodila 

sa v Opave. Pôsobí v Trenčíne – 50. výročie 
narodenia 

07.10.1945† Ján Michal Hubocký, publicista, remeselník, 
mecén, filatelista. Narodil sa 20.10.1876 v Tren-
číne, kde aj zomrel – 65. výročie úmrtia  

08.10.1955* Iveta Weiszová, herečka. Narodila sa v Trenčíne 
– 55. výročie narodenia 

10.10.1885* František Mojto, pedagóg, odborný spisovateľ, 
starosta Nitry. Narodil sa v Pruskom. Študoval 
v Trenčíne. Zomrel 11.01.1971 v Nitre – 125. vý-
ročie narodenia 

12.10.1985† Andrej Marsina, kňaz, klerikálny verejný činiteľ. 
Narodil sa 28.11.1885 v Ţiline. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Beckove - 25. výročie úmrtia 

12.10.1960† František Knézl, politik, poslanec NZ, člen SNR. 
Narodil sa 07.09.1908 v Nitre. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave – 50. výročie úmrtia 

13.10.1760* František Xaver Habel, kňaz, prekladateľ, ber-
nolákovec. Narodil sa v Trenčíne. Pôsobil v Dol-
nej Súče a v Trenčianskej Teplej. Zomrel 
13.10.1846 v Nitre – 350. výročie narodenia 

13.10.1940* Jozef Repko, spisovateľ. Narodil sa v Trenčíne. 
Pôsobil v Trenčíne, Trenčianskej Turnej a v Hor-
nom Srní – 70. výročie narodenia 

15.10.1910* Vladimír Miro, spisovateľ, pedagóg. Narodil sa 
v Povaţskej Bystrici. Študoval v Trenčíne. Zomrel 
30.09.1970 v Povaţskej Bystrici – 100. výročie 
narodenia 

16.10.1860† Samuel Borovský, kňaz, pedagóg, spisovateľ. 
Narodil sa 16.08.1783 v Trenčíne. Pôsobil v Kraj-
nom a v Uhrovci. Zomrel v Pivnici (Chorvátsko) – 
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150. výročie úmrtia 
17.10.1955* Lýdia Ivaňová, výtvarníčka. Narodila sa v Zla-

tých Moravciach. Pôsobila v Trenčíne – 55. vý-
ročie narodenia 

17.10.1910* Pavol Maľa, právnik, atlét. Narodil sa v Očovej. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 21.11.1970 v Tren-
číne. Pochovaný je v Trenčianskej Teplej – 100. 
výročie narodenia 

19.10.1950* Mária Bátorová, literárna historička. Narodila sa 
v Trenčíne – 60. výročie narodenia 

19.10.1990† Andrej Getlík, lekár – pediater, pedagóg. Narodil 
sa 27.02.1916 vo Vinnom. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave – 20. výročie úmrtia 

24.10.1910* Ladislav Bundala, lekár, jeden zo zakladateľov 
organizovanej turistiky v Trenčíne. Narodil sa 
v Brodskom. Pôsobil v Trenčíne, kde aj 
02.10.2000 zomrel – 100. výročie narodenia 

24.10.1970† Ľudovít Emanuel, lekár - dermatovenerológ. 
Narodil sa 16.07.1908 vo Vrbovom. Pôsobil 
v Trenčíne, kde aj zomrel – 40. výročie úmrtia 

24.10.1670* Ladislav Söréni, cirkevný hodnostár, právnik. 
Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 13.11.1752 v Nitre 
– 340. výročie narodenia 

26.10.1980† Ján Pöstenyi, kňaz, historik, správca Spolku sv. 
Vojtecha. Narodil sa 27.07.1891 v Kuklove okres 
Senica. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v Trnave – 30. 
výročie úmrtia 

31.10.1930* Martin Gajdoš, lekár, spisovateľ. Narodil sa 
v Deţericiach. Študoval v Bánovciach nad Be-
bravou. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 15.02.1982 
v Bratislave – 80. výročie narodenia 

31.10.2000† Karol Rebro, právnik, pedagóg. Narodil sa 
27.10.1912 v Hlohovci. Pôsobil v Trenčíne. Zo-
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mrel v Bratislave – 10. výročie úmrtia 
 
 

mesiac november : 
 

01.11.1625* Ján Sinapius - Horčička, evanjelický kňaz, spi-
sovateľ. Narodil sa v Oravskom Podzámku. Pô-
sobil v Trenčíne. Zomrel 06.08.1682 v Halle, Ne-
mecko – 385. výročie narodenia 

02.11.1975† Jozef Horák, lesný odborník. Narodil sa 
07.12.1907 v Trenčíne – Záblatí. Zomrel v Bá-
novciach nad Bebravou – 35. výročie úmrtia 

03.11.1780* Jozef Tamassy, spisovateľ. Narodil sa  v Humen-
nom. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 13.05.1858 
v Jágri, Maďarsku – 230. výročie narodenia 

09.11.1950* Marta Baláţiková, maliarka, grafička. Narodila 
sa v Trenčíne – 60. výročie narodenia 

10.11.1885* Mária Bellová, prvá slovenská lekárka. Narodila 
sa v Liptovskom Hrádku - Liptovský Peter. Pôso-
bila v Trenčíne. Zomrela 20.11.1973 v Príbov-
ciach okres Martin – 125. výročie narodenia 

10.11.1840* Martin Medňanský, kňaz, spisovateľ. Narodil sa 
v Divinke okres Ţilina. Študoval v Trenčíne. 
Pôsobil v Beckove a Bošáci. Zomrel 3.11.1899 v 
Trenčíne-Orechovom – 170. výročie narodenia 

12.11.1950† Jozef Bellai, trenčiansky ţupan, publicista. Na-
rodil sa 27.01.1871 v Turzovke. Pôsobil v Tren-
číne. Zomrel v Bratislave - 60. výročie úmrtia 

13.11.1980* Mária Berkyová, výtvarníčka, sklárska dizaj-
nérka. Narodila sa v Trenčíne. Pôsobí v Nemšovej 
– 30. výročie narodenia 

14.11.1895* František Štajgr, právnik, pedagóg, člen koreš-
pondent ČSAV. Narodil sa v Bělkovicach-
Lašťanoch. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
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31.08.1972 v Prahe – 115. výročie narodenia 
15.11.1910* Bedrich Hoffstädter, maliar, výtvarný pedagóg. 

Narodil sa v Trenčíne. Zomrel 10.08.1954 v Lip-
tovskom Mikuláši – 100. výročie narodenia 

18.11.1915† Karol Brančík, prírodovedec, múzejník, lekár. 
Narodil sa 13.03.1842 v Starej Bystrici, okres 
Čadca. Pôsobil v Beckove a v Trenčíne, kde aj 
zomrel – 95. výročie úmrtia 

19.11.1830* Dionýz Medňanský, ţupan Trenčianskej ţupy. 
Narodil sa vo Veselom okres Piešťany. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 28.12.1911 vo Viedni – 180. 
výročie narodenia 

19.11.1985† Dušan Hamšík, reportér, publicista, autor litera-
túry faktu. Narodil sa 25.09.1930 v Trenčíne. 
Zomrel v Prahe – 25. výročie úmrtia 

19.11.1910* Jozef Tiso, riaditeľ Kvasnicovej továrne. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel 07.09.1981 – 100. výročie 
narodenia 

20.11.1935† Koloman Martiny, lekár, riaditeľ nemocnice. Na-
rodil sa 12.07.1864 vo Zvolene. Pôsobil v Tren-
číne, kde aj zomrel – 75. výročie úmrtia 

21.11.1970† Pavol Maľa, právnik, atlét. Narodil sa 17.10.1910 
v Očovej. Pôsobil v Trenčíne, kde aj zomrel. 
Pochovaný je v Trenčianskej Teplej – 40. výročie 
úmrtia 

22.11.1930* Jozef Novák, historik, heraldik, pedagóg. Narodil 
sa vo Vrútkach. Študoval v Trenčíne – 80. výročie 
narodenia 

22.11.1820* Karol Ľudomil Černo, kňaz, publicista. Narodil 
sa v Uhrovci. Pôsobil v Horných Ozorovciach, 
Uhrovci, Púchove a v Trenčíne, kde aj 11.03.1894 
zomrel – 190. výročie narodenia 

27.11.1970† Gerhard Šebák, právnik, publicista, archivár. 
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Narodil sa 24.09.1887 v Trenčíne, kde aj pôsobil 
a zomrel – 40. výročie úmrtia 

28.11.1885* Andrej Marsina, kňaz, klerikálny verejný činiteľ. 
Narodil sa v Ţiline. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 
12.10.1985 v Beckove. Pochovaný je v Ţiline – 
125. výročie narodenia 

29.11.1750* Michal Klimko, kňaz, prekladateľ. Narodil sa 
v Smolníku. Pôsobil v Čachticiach. Zomrel 
15.08.1818 v Bratislave – 260. výročie narodenia 

30.11.1765*Augustín František Šmehlík, hudobný pedagóg, 
piarista. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 24.05.1844 
v Trenčíne – 245. výročie narodenia 

 
 
mesiac december : 

 
04.12.1940* Vojtech Didi, hudobný skladateľ, dirigent, 

pedaóg. Narodil sa v Trenčíne – 70. výročie naro-
denia 

06.12.1900* Štefan Fraštacký, lekár. Narodil sa v Beluši. 
Študoval v Trenčíne. Zomrel 13.12.1983 v Nitre – 
110. výročie narodenia 

12.12.1795† Andreas Adányi, jezuitský učiteľ. Narodil sa 
27.12.1715  Dormánde v Maďarsku. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel v Estergome v Maďarsku – 
215. výročie úmrtia 

12.12.1890* Ján Dudák, typograf, osvetový pracovník. Naro-
dil sa v Trenčíne. Zomrel 05.11.1961 v Bratislave 
– 120. výročie narodenia 

12.12.1940* Milan Štefunko, sochár. Pôsobil v Trenčíne, kde 
aj 199? zomrel – 70. výročie narodenia 
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15.12.1630* Ján Krištof Knogler, lekár. Narodil sa v Tren-
číne, kde aj pôsobil a 18.04.1698 zomrel – 380. 
výročie narodenia 

16.12.1925* Milan Gabriš, dramaturg, reţisér, divadelný 
pracovník. Narodil sa v Zliechove. Pôsobil 
v Trenčíne, Povaţskej Bystrici a v Púchove. 
Zomrel 03.05.1995 v Púchove – 85. výročie 
narodenia 

17.12.1935† Mária Zochová, publicistka, verejná činiteľka. 
Narodila sa 02.02.1888 v Trenčíne. Zomrela 
v Modre – 75. výročie úmrtia 

18.12.1945* Ján Plachetka, výskumný pracovník, šachista. 
Narodil sa v Trenčíne, kde aj pôsobil – 65. 
výročie narodenia 

23.12.1930* Viera Ábelová, etnografka. Narodila sa v Tren-
číne, kde aj pôsobila – 80. výročie narodenia 

23.12.1985† Andrej Zelník, pedagóg, výskumník. Narodil sa 
30.11.1926 v Starej Turej. Študoval v Trenčíne. 
Zomrel v Bratislave – 25. výročie úmrtia 

24.12.1915* Svetoslav Veigel, kňaz, básnik. Narodil sa v Hor-
ňanoch. Pôsobil v Trenčíne – 95. výročie naro-
denia 

24.12.1825* Štefan Rúčka, historik, publicista, kňaz. Narodil 
sa v Trnave. Pôsobil v Trenčíne a v Bzinciach pod 
Javorinou. Zomrel 17.08.1904 vo Veľkých Kos-
toľanoch – 185. výročie narodenia 

25.12.1725† Štefan Dubniczay, kňaz, spisovateľ, historik. 
Narodil sa 21.02.1675 v Dubnici nad Váhom. 
Študoval v Trenčíne. Pôsobil v Drietome a v Tren-
čianskej Teplej, kde aj zomrel – 285. výročie 
úmrtia 

26.12.1940* Július Kákoš, fotograf. Narodil sa v Chynora-
noch. Pôsobil v Trenčíne - 70. výročie narodenia 
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27.12.1715* Andreas Adányi, jezuitský učiteľ. Narodil sa 
v Dormánde v Maďarsku. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel 12.12.1795 v Estergome v Maďarsku – 
295. výročie narodenia 

 
 
 
Osobnosti s nepresným dátumom narodenia alebo úmrtia 
 
980*             sv. Svorad, pustovník, mních. Pôsobil v Skalke 

pri Trenčíne, kde aj v roku 1034 zomrel – 1030. 
výročie narodenia 

1260*          Matúš Čák Trenčiansky, hodnostár, feudál, 
oligarcha. Pôsobil v Trenčíne. Zomrel 18.03.1321 
– 750. výročie narodenia 

1560*  Mikuláš Baticius, evanjelický kňaz, básnik. 
Pôsobil v Trenčíne. Zomrel v roku 1635 vo 
Veličnej – 450. výročie narodenia 

1635†  Mikuláš Batitius, evanjelický kňaz, básnik. 
Narodil sa v roku 1560. Pôsobil v Trenčíne. 
Zomrel vo Veličnej – 375. výročie úmrtia 

1930*           Ondřej Brychta, technik, konštruktér, vynálezca. 
Narodil sa v Brne. Pôsobil v Starej Turej 
a v Trenčíne. Zomrel 22.07.1993 v Trenčíne – 80. 
výročie narodenia 

1945†  Ján Golian, odbojár, dôstojník, generál. Narodil 
sa  26.01.1906 v Dombóváre v Maďarsku. Pôsobil 
v Trenčíne. Zomrel vo Flössenburgu v Nemecku – 
65. výročie úmrtia 

1955*          Ctibor Bachratý, fotograf. Pôsobil v Trenčíne – 
55. výročie narodenia 
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Prvé písomné zmienky miest a obcí 
 
Hanzlíková (mestská časť Trenčína) – r. 1410 
Kubrá (mestská časť Trenčína) – r. 1265 
 
 
 
Významné udalosti v okrese Trenčín 
 
1090    v Trenčíne sa ukrýval knieţa Břetislav pred hnevom 

svojho otca, českého kráľa Vratislava 
1220   zaloţil Jakub 1., nitriansky  biskup, Veľkú Skalku 
1320    október – Karol Róbert obkľúčil s vojskom Tren-

čiansky hrad 
1335    uzavreli na Trenčianskom hrade česko-poľské pria-

teľstvo za  prítomnosti  Karola  Róberta,  Ján Luxem-
burský, jeho syn Karola 4. a zástupcovia poľského 
kráľa Kazimíra. 

1375  (01.04.) uhorský kráľ Ľudovít 1. dekrétom daroval 
Jurajovi Bebekovi Trenčiansky hrad  so všetkými 
príslušnými majetkami okrem mesta 

1380   v Trenčíne bola nemocnica pre chudobných občanov 
1420   postavená mestská veţa v Trenčíne s gotickým 

priechodom 
1475    po smrti Alţbety Szilágyi pripadli  jej majetky i Súča 

kráľovskej korune a kráľ Matej  Korvín ju zaloţil 
Štefanovi Zápoľskému. 

1490   Vladislav 2. záloţný majetok Štefanovi Zápoľskému 
potvrdil 

1510  (28.09.) navštívil Trenčín kráľ Vladislav. Zdrţal  sa tu 
aţ  do 11.01.1511. V tomto období  sa do mesta dostalo 
prvý raz i „tisové drevo“. 
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1515    (11.04.) Ján Zápoľský získal na konských dostihoch 
prvú cenu. Od tohto storočia sa  datujú prvé začiatky 
športu v Trenčíne. 

1520  dal Juraj Thurzo  vystavať kaplnku na Malej Skalke, 
odkiaľ  zbojníci  zhodili mŕtve  telo pustovníka  Bene-
dikta do   Váhu. 

1550   generál Mikuláš navštívil Trenčín a Súču, ktorú nariadil 
zrúcať. Odvtedy hrad Súča nebol obnovený. 

1550    (12.02.) kráľ Ferdinand 3. vydal v Bratislave erb 
Trenčianskej ţupy 

1555 -1560  stavba farského kostola v Trenčíne 
1560    (15.11.) komisia kráľovskej komory prenechala Tren-

čiansky hrad v zálohe grófovi Pirhus de Arc 
1560   dostal patronátne právo nad opátstvom na Skalke 

ostrihomský arcibiskup Štefan Oláh 
1560   (10.04.) Ferdinand 1. ediktom rozkázal vrátiť všetky 

majetky Skalského opátstva nitrianskemu biskupstvu 
1570  (01.05.) ukončenie nadstavenia bašty, ktorá ohradzuje 

farské nádvorie a vysokými murovanými stĺpmi 
podopreli, aby sa odtiaľ mohla chrániť Dolný mestská 
brána. 

1590   zemetrasenie v Trenčíne 
1600   (10.11.) v Prahe potvrdil kráľ Rudolf 2. výsadné listiny 

mesta Trenčína, ktoré udelili  kráľ Ľudovít 2., Ţig-
mund, Matiáš, Ferdinand 1. a Maximilián. 

1605    (14.05. - 29.06.) Trenčín obliehalo Bočkayovo vojsko a 
po dvoch mesiacoch sa Trenčiansky hrad vzdal 

1610    (30.08.) dal gróf Gašpar Ilešházi vykázať z budovy fary 
katolíckeho kňaza Rajmanna. Evanjelici si prisvojili 
farský kostol, dva cintoríny a katolíkov vylúčili z 
mestského magistrátu 

1615   zemetrasenie v Trenčíne 
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1620   českí exulanti našli útulok na Trenčianskom hrade, kde 
ich Gašpar Ilešházi s láskou prijal a podporoval 

1645    (september) na Skalku prišli jezuiti a bývali tam aţ do 
decembra 1646, kedy sa presťahovali do Trenčína 

1655   (04.09.) protokol mesta Trenčín spomína evanjelické 
gymnázium 

1670   ukončená renovácia Skalky 
1670 -1782 rakúske vojsko násilne zabralo Trenčiansky hrad 
1680    po odhalení sprisahania Vesselényiho proti Leopoldovi 

3. bol Juraj Ilešházi  uväznený a nad Trenčínom sa zno-
va ujalo vlády nemecké cisárske vojsko 

1695   (11.01.) do Trenčína prišla komisia, ktorá mala preveriť 
stav hradu a urobiť ho kráľovským zámkom s prvo-
triednym vybavením 

1710   zachvátil Trenčín mor 
1715   (03.12.) slávnostným sľubom magistrátu bol za patróna 

mesta prijatý František Xaverský 
1730    bol v Kočovciach postavený kaštieľ 
1745   kaplnka na Skalke prestavaná na kostol a pristavaná 

ďalšia veţa 
1765    zemetrasenie v Trenčíne 
785    zanikol hudobný súbor ţiakov trenčianskeho piaristic-

kého  gymnázia 
1790  (11.06.) zhorel Trenčiansky hrad a väčšia časť mesta 
1835   Štefan 2. Ilešházi bol v r. 1799-1835 hlavným ţupanom 

Trenčianskej ţupy 
1835  (21.05.) gróf Štefan Ilešházi predal Trenčiansky hrad 

barónovi Jurajovi Sinovi z Trenčianskych Teplíc 
1850    (marec) stal sa ţupanom v Trenčíne Rudolf Kučíny z 

Oravy 
1855  (02.07.) bola oţivená v Trenčíne „Mariánska kongre-

gácia“. 
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1865   (16.10.) vznik 1. sporiteľne „Kongregácie akcionárov“ 
v Trenčíne 

1865   (16.10.) zavedená v Trenčíne telegrafná sluţba 
1870    vznik Mestského čitateľského spolku v Bánovciach nad 

Bebravou 
1870   (01.03.) vznik dievčenskej elementárnej školy v Tren-

číne 
1875   (máj) vznik továrne J. Zieglera na výrobu sódovej vody 
1875   (16.08.) vznik  spolku  Alumneum  v  Trenčíne  na pod-

poru a stravovanie gymnazistov 
1880   povodeň v Trenčíne 
1880   (12.04.) zaloţený spevokol „Dalárda“ v Trenčíne 
1880    (01.09.) vznik 1. školy ţenských ručných prác v 

Trenčíne 
1885   povodeň v Trenčíne 
1890   (január) Trenčín zachvátila chrípková epidémia, na 

ktorú ochorelo 1530, t.j. celá tretina obyvateľov 
1890   (september) zavedená 1. telefónna stanica v Trenčíne 
1900   (máj) vznik Továrne na mydlo a parfumy Rudolfa 

Lonského v Trenčíne 
1900   (01.05.) začiatok stavby ţelezničnej trate Trenčín- 

Bošany - Topoľčany. Začiatok stavby bol v Mníchovej 
Lehote. 

1900   (01.12.) otvorenie hotela Alţbeta (dnes Tatra) v 
Trenčíne 

1905   (12.02.) bol zaloţený Trenčiansky telocvičný spolok v 
Trenčíne 

1905   (16.08.) vznikla Prvá trenčianska borovičková, liké-
rová, koňaková a octová továreň v Trenčíne 

1905    (28.11.) zaloţenie spolku pre vydrţiavanie kultúrnych 
prednášok v Trenčíne 
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1910    (10.02.) v hoteli Zlatý baran v Trenčíne bola premiéra 
operety „Legenda o studni lásky na trenčianskom 
hrade“ 

1910   (10.03.) zaloţenie strany „Mungo“ (Munkarpá -  Strana 
práce) v Trenčíne 

1910   (28.05.) v Trenčíne pozorovali Halleyho kométu 
1910   (01.11.) v Trenčíne začala svoju činnosť odbočka Prvej 

uhorskej všeobecnej poisťovacej spoločnosti pre 
Trenčiansku, Liptovskú a Oravskú ţupu 

1910   zaloţenie Apoštolskej cirkvi v Trenčíne 
1920  (09.10.) zaloţenie ochotníckeho divadelného krúţku 

v Trenčíne -Biskupiciach 
1925   zaloţenie kniţnice v Trenčíne 
1925   zaloţenie Klubu slovenských filatelistov v Trenčíne 
1925   (20.06.) odhalili v parku bustu Ľ. V. Riznerovi 
1935    bol zaloţený v Trenčíne Výskumný ústav ovčiarsky 
1940   zaloţenie Odevných závodov v Trenčíne 
1945   (10.04.) oslobodenie Trenčína 
1950   zaloţenie Jednoty SD v Trenčíne 
1950   vznik Východného vojenského okruhu v Trenčíne 
1955   zaloţenie  Klubu  spoločenského  tanca  pri  ZK ROH 

Odevných závodov v  Trenčíne 
1955   Prvá padáková škola v Trenčíne 
1960   vznik Trenčianskych novín v Trenčíne 
1965   zaloţenie Dychovej hudby Strojárenka v Trenčíne 
1965   (01.09.) v Trenčíne bola otvorená jazyková škola  
1980   zaloţenie folklórneho súboru Vena pri Strednej zdra-

votníckej škole v Trenčíne 
1980   zaloţenie Trenčianskeho speváckeho zboru pri Mest-

skom kultúrnom stredisku v Trenčíne 
1990   (21.04.) vznik  Okresného klubu alternatívnej medicíny 

v Trenčíne 
1990   (05.10.) vznikol Komorný orchester mesta Trenčín 
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1990   vznikla Trenčianska nadácia v Trenčíne 
1990    (01.09.) v Trenčíne bol zriadený DEMY – Ústav 

sociálnej starostlivosti pre deti a mládeţ 
1995 (01.04.) v Trenčíne vznikla agentúra pre domácu 

ošetrovateľskú starostlivosť – SALVS 
1995   (09.11.) v Trenčíne ukončená rekonštrukcia Rázusovej 

ulice 
2000    (marec) podpísaná Zmluva o partnerstve medzi Tren-

čínom a Zlínom v Drietome  
2000   (04.08.) po rekonštrukcii otvorenie letnej plavárne 

v Trenčíne 
2000  (február) bol otvorený Trenčiansky študentský dom 

v Trenčíne 
2000    vznikla Trenčianska nadácia 
2005  vykonanie asanácie bývalých Masarykových kasární 

v Trenčíne.  
2005  boli asanované budovy Slovliku – Borovičkovej na 

Štefánikovej ulici v Trenčíne v prospech výstavy 
zábavno-obchodného centra MAX 

2005   pri výstavbe verejných toaliet na Sládkovičovej ulici 
v Trenčíne boli objavené podzemné chodby 

2005  (30.01.) bol slávnostne otvorený športový areál pri 
Základnej škole na Hodţovej ulici v Trenčíne 

2005  (13.10.) v Trenčíne bola na rodnom dome Vojtecha 
Zamarovského odhalená tabuľa  

2005   v Trenčíne bolo zaloţené Hudobné divadlo 
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Zásahová činnosť jednotky  
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne 
Hasičská stanica v Trenčíne za rok 2010 

 
 

 počet % Postihnuté 
osoby 

Usmrtené 
osoby 

Zachránené 
osoby 

Zranené 
osoby 

Výjazdy celkom 
z toho: 

584 100 295 15 280 154 
      

požiar 161 27,57 8 1 7 6 
technický zásah 341 58,36 280 14 266 146 
ekologický zásah 21 3,6 7 0 7 2 
planý poplach 22 3,77 0 0 0 0 
cvičenie 33 5,65 0 0 0 0 
požiar bez zásahu 6 1,03 0 0 0 0 

 
 

 počet % Postihnuté 
osoby 

Usmrtené 
osoby 

Zachránené 
osoby 

Zranené 
osoby 

Technický zásah 
z toho: 

341 100 280 14 266 146 
      

dopravná nehoda 123 36,07 198 2 196 122 
zdravotnícka pomoc 5 1,46 5 0 5 4 
letecky 0 0,00 0 0 0 0 
technická pomoc 35 10,26 11 2 9 2 
technologická pomoc 1 0,29 0 0 0 0 
práca pod vodou 4 1,17 0 0 0 0 
práca na vode 4 1,17 0 0 0 0 
povodňové práce 14 4,10 15 1 14 0 
výšková pomoc  - mobilná 5 1,46 0 0 0 0 
výšková pomoc - lezecká 2 0,58 0 0 0 0 
otváranie bytu 60 17,59 33 6 27 10 
iný technický zásah 88 25,80 18 3 15 8 

 
 

V porovnaní s rokom 2009 bolo v roku 2010 bolo 
zaznamenaných o 136 výjazdov viac. Podľa povahy zásahu sa 
zaznamenalo viac o 21 výjazdov k požiarom a o 130 viac 
k technickým výjazdom, ale o 18 menej k ekologickým 
výjazdom. Počet výjazdov k planým poplachom bolo v roku 
2010 o 3 menej ako v roku 2009.  

V rámci výjazdov k požiarom 161 bolo najviac, z toho : 
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- 29 k dopravným prostriedkom,  
- 26 k vypaľovaniu trávy a lesného porastu,  
- 26 k bytovému fondu a rodinným domom. 
Z 341 technických zásahov 123 bolo k dopravným neho-

dám, 60 na otváranie bytov, 35 na technickú pomoc a 14 na 
povodňové práce, práce na vode a pod vodou. 

V rámci ekologických zásahov bolo 15 na zachytávanie 
uniknutých ropných produktov a 4 na iný ekologický zásah. 

V roku 2010 bolo vykonaných 33 cvičení, z toho 6 
taktických a 24 previerkových.   
 

Zásahová činnosť z hľadiska náročnosti 
 

- 23. januára 01.2010 – požiar opustenej budovy 
v Trenčianskych Tepliciach. Na hasení sa podieľala 
technika Okresného riaditeľstva Trenčín, Nového Mesta 
n/V., Hasičskej stanice Dubnica a Obecného hasičského 
zboru Trenčianske Teplice. Požiar sa podarilo zlikvidovať 
prostredníctvom výškovej techniky. Celý zásah kompli-
koval silný mráz okolo -10°C.  

- 2. júna 2010 – sa uskutočnilo najviac vykonaných 
výjazdov za deň, kedy hasiči okrem odstraňovania 
následkov dlhotrvajúcich dažďov a vyvrátených stromov 
zberali uniknuté ropné produkty na vozovke  a odstraňovali 
následky dopravnej nehody. Celkovo za tento deň bolo 
vykonaných 15 výjazdov. 

- 15. august 2010 – povodne v Prievidzi a Handlovej, 
charakterizovaný ako najdlhší výjazd pri odstraňovaní 
následkov povodní v Prievidzi a Handlovej. V 35 cm 
potoku prívalová vlna dosahovala až 4 m. Pri likvidácii 
mimoriadnej udalosti sa za 19 hodín, vystriedali všetky tri 
zmeny. Následne sa v odstraňovaní následkov povodní 
pokračovalo na druhý deň a to ďalších 15 hodín. 
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- 2. september 2010 – plávajúci jeleň v derivačnom kanáli 
Váhu pri vodnej elektrárni blízko Skalky nad Váhom. 
Príslušníkom sa podarilo jeleňa prostredníctvom lana 
uviazať o parohy a následne vytiahnuť na breh. Jeleň bol 
odovzdaný veterinárovi na vyšetrenia a následne poľov-
níckemu združeniu.  

- 25.12.2010 – dopravná nehoda osobného motorového 
vozidla Porsche Caeyenne s následným pádom vozidla do 
vodnej nádrže Baračka. Vo vozidle sa nachádzali dve 
osoby, ktorým sa okamžite podarilo dostať z vozidla von 
do vody, ale na breh im museli pomôcť príslušníci pre  
vysoký múr priehrady (teplota vody sa pohybovala tesne 
nad 0°C). Utopené vozidlo vytiahol žeriav Záchrannej 
brigády HaZZ  v Žiline. 

 

Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva 
Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne za rok 2010  

Výkaz Hasičskej stanice v Trenčíne a Dubnici nad Váhom 
 

 počet % Postihnuté 
osoby 

Usmrtené 
osoby 

Zachránené 
osoby 

Zranené 
osoby 

Výjazdy celkom 
z toho: 

888 100 418 29 389 252 
      

požiar 242 27,25 11 1 10 9 
technický zásah 520 58,55 400 28 372 241 
ekologický zásah 30 3,37 7 0 7 2 
planý poplach 33 3,71 0 0 0 0 
cvičenie 49 5,51 0 0 0 0 
požiar bez zásahu 14 1,57 0 0 0 0 

 
 počet % Postihnuté 

osoby 
Usmrtené 

osoby 
Zachránené 

osoby 
Zranené 

osoby 
Technický zásah 
z toho: 

520 100 400 28 372 241 
      

dopravná nehoda 195 37,5 277 4 273 197 
zdravotnícka pomoc 23 4,42 21 1 20 19 
technická pomoc 68 13,07 20 5 15 4 
technologická pomoc 2 0,38 0 0 0 0 
práca pod vodou 4 0,76 0 0 0 0 
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práca na vode 7 1,34 2 1 1 0 
povodňové práce 17 3,26 15 1 14 0 
výšková pomoc  - 
mobilná 

6 1,15 0 0 0 0 

výšková pomoc - lezecká 2 0,38 0 0 0 0 
otváranie bytu 76 14,61 40 8 32 12 
iný technický zásah 120 23,07 25 8 17 9 

 
 

V porovnaní s rokom 2009 bolo v rámci výjazdov jednotky 
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne v roku 2010 o 153 výjazdov viac. Počet výjazdov 
k požiarom sa zvýšil o 6 a k technickým zásahom sa počet 
výjazdov zvýšil o 171 

 

Štatistika výjazdov jednotky Hasičskej stanice v Trenčíne 
 

 rok 2007 rok 2008 rok 2009 Rok 2010 
 počet % počet % počet % počet % 

výjazdy celkom 511 100 488 100 448 100 584 100 
požiar 173 33,86 150 30,74 140 31,25 161 27,57 
technický zásah 238 46,58 235 48,16 211 47,10 341 58,36 
ekologický zásah 33 6,46 53 10,86 39 8,71 21 3,6 
planý poplach 24 4,70 21 4,30 27 6,03 22 3,77 
cvičenie  32 6,26 22 4,51 24 5,36 33 5,65 
požiar bez zásahu 11 2,15 7 1,43 7 1,56 6 1,03 

 

Zásahová činnosť Hasičskej stanice  v Trenčíne podľa 
jednotlivých mesiacov v roku 2010 

 
mesiace I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. spolu 
celkový počet 
výjazdov 

             
35 35 51 55 60 74 51 49 46 46 38 44 584 

požiar 15 11 28 22 12 6 23 8 12 9 7 8 161 
technický zásah: 15 16 19 24 39 57 19 38 26 33 24 31 341 
z toho dopravná nehoda 8 10 7 10 9 12 5 10 12 15 9 16 123 
ekologický zásah 0 1 0 0 1 4 4 2 3 2 1 3 21 
planý poplach 3 2 2 4 3 3 1 0 1 0 2 1 22 
cvičenie 1 4 0 5 5 4 2 1 4 2 4 1 33 
požiar bez zásahu 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 
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Oblasť požiarnej prevencie 
 

a) kontrolná činnosť 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

v Trenčíne vykonalo v roku 2010 celkom 338 
protipožiarnych kontrol,  
z toho : 139 komplexných 

      51 tematických 
        148 následných. 
 
 

b) sankcie 
 Správne konanie, pokuty 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne v  roku 2010 vydalo 11 rozhodnutí o uložení 
pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám - 
podnikateľom v celkovej výške 7 900.- eúr. Uvádzané 
rozhodnutia nadobudli právoplatnosť do 31.12.2010. 
V dvoch prípadoch bola pokuta uložená obciam, ktoré 
boli kontrolované ako právnické osoby. 

 Priestupkové, blokové a rozkladové konanie 
V blokovom konaní bolo riešených 10 priestupkov, za 

ktoré boli uložené pokuty vo výške 561,- eúr. Vylúčenie 
veci z používania; zastavenie prevádzky 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Trenčíne v  roku 2010 vydalo : 
- 1 rozhodnutie na zastavenie prevádzky,  
- 5 rozhodnutí na vylúčenie veci z používania  
- 2 rozhodnutia so súhlasom na usporiadanie verejne 

prístupného podujatia. 
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Požiarovosť v okrese Trenčín 
 

V roku 2010 vzniklo v okrese Trenčín 171 požiarov, pri 
ktorých vznikla priama škoda spôsobená požiarmi vo výške 
397.510,- eúr. Hasebnými zásahmi jednotky Hasičského 
a záchranného zboru v Trenčíne a v niektorých prípadoch za 
spoluúčasti občanov boli pred požiarmi uchránené hodnoty vo 
výške 2.652.875,- eúr. Pri požiaroch došlo k zraneniu 4 osôb a 
usmrteniu jednej osoby. 
  

Adresa Miesto vzniku Príčina Priama 
škoda 

Dátum 

Svinná iné  miesta v rámci budov a 
konštrukcií 

manipulácia s otvoreným 
ohňom 

60.000 € 25.12.2010 

Slivnická 78, Motešice hospodárska budova úmyselné zapálenie neznámou 
osobou 

56.430 € 01.07.2010 

Ţelezničná stanica, 
Trenč.Teplá 

lokomotíva elektrická elektrický skrat 55.000 € 28.10.2010 

Palackého 31, Trenčín predajná miestnosť nezistená 44.810 € 31.12.2010 

50736 hranica, Červený 
Kameň 

osobný; dodávkový 
automobil 

iné prevádzkovo-technické 
poruchy 

30.000 € 30.05.2010 

 
Porovnanie roku 2010 s rokom 2009 

 
Rok Počet 

požiarov 
Priama škoda Uchránené 

hodnoty 
Usmrtené 

osoby 
Zranené 

osoby 

2009 153 268.765 € 131.402 € 1 0 

2010 171 397.510 € 2.652.875  € 1 4 

Rozdiel + 18 + 128.745 € + 2.521.473 € 0 + 4 

 

Porovnanie s priemerom za posledných päť rokov 
 

Rok Počet 
požiarov 

Priama škoda Uchránené 
hodnoty 

Usmrtené 
osoby 

Zranené 
osoby 

2.005 145         223.495 €          572.429 €  0 4 

2.006 152         279.977 €          530.572 €  1 0 

2.007 193         454.146 €       2.881.332 €  0 4 

2.008 162         483.247 €       1.823.906 €  0 7 

2.009 153         268.765 €       1.314.020 €  1 0 
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Priemer 161       341.926 €     1.424.452 €  0,40 3,00 

      

2.010 171         397.510 €       2.652.875 €  1 4 

Rozdiel + 10     + 55.584 €   + 1.228.423 €  0,60 1,00 

 

Prehľad požiarov podľa charakteru škôd 
 

Charakter škôd Počet požiarov Priama škoda Uchránené hodnoty U Z 

  % EUR % EUR %   
dopravné prostriedky a pracovné 
stroje 

34 19,883   187.255 €  47,107 1.480.930 € 55,824 0 0 

kontajnery a smetiská 36 21,053      2.745 €  0,691 51.630 € 1,946 0 0 
lesy 1 0,585         300 €  0,075 100 € 0,004 0 0 
materiál a rozpracovaná  
priemyselná výroba 

1 0,585             5 €  0,001 100 € 0,004 0 0 

ostatné prírodné prostredie 44 25,731         450 €  0,113 7.630 € 0,288 0 0 
príprava stravy, úprava potravín 1 0,585             5 €  0,001 65 € 0,002 0 0 
rastlinná výroba (obilniny, krmoviny 
- aj na koreni) 

5 2,924     57.110 €  14,367 232.790 € 8,775 0 0 

stavebná časť budov a objektov 24 14,035     78.465 €  19,739 164.630 € 6,206 1 3 

technické a technologické 
zariadenie (aj nevýrobné) 

4 2,339         775 €  0,195 2.660 € 0,100 0 0 

vybavenie budov 21 12,281     70.400 €  17,710 712.340 € 26,852 0 1 

 
 

Prehľad požiarov v členení podľa obcí 
 

Obec Počet 
požiarov 

Priama 
škoda 

Uchránené 
hodnoty 

Usmrtené 
osoby 

Zranené 
osoby 

Dolná Poruba 2 205 € 3.355 € 0 0 

Dolná Súča 2 7.970 € 495 € 0 0 

Drietoma 4 30 € 3.420 € 0 0 

Horná Súča 4 9.605 € 77.865 € 0 2 

Horné Srnie 3 1.545 € 1.860 € 0 0 

Chocholná - Velčice 1 330 € 330 € 0 0 

Ivanovce 2 70 € 3.355 € 0 0 

Kostolná - Záriečie 1 5 € 35 € 0 0 

Krivosúd - Bodovka 3 145 € 3.390 € 0 0 

Melčice - Lieskové 2 10 € 70 € 0 0 

Mníchova Lehota 4 210 € 3.390 € 0 0 

Motešice 2 60.430 € 37.195 € 0 0 

Nemšová 10 5.045 € 67.615 € 0 0 

Neporadza 2 345 € 199.230 € 0 0 

Omšenie 1 5 € 35 € 0 0 

Opatovce 1 5 € 35 € 0 0 
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Skalka nad Váhom 1 5 € 35 € 0 0 

Soblahov 4 160 € 4.690 € 0 0 

Svinná 4 60.045 € 20.435 € 0 0 

Štvrtok 1 5 € 35 € 0 0 

Trenčianska Teplá 11 57.835 € 1.371.180 € 0 0 

Trenčianska Turná 4 165 € 40.030 € 0 0 

Trenčianske Jastrabie 1 5 € 35 € 0 0 

Trenčianske Stankovce 3 120 € 83.120 € 0 0 

Trenčianske Teplice 5 9.415 € 16.670 € 0 0 

Trenčín 89 181.490 € 695.000 € 1 2 

Veľké Bierovce 3 310 € 16.670 € 0 0 

Zamarovce 1 2.000 € 3.300 € 0 0 

SPOLU 171 397.510 € 2.652.875 € 1 4 
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I n d e x  podujatí 
 

 1. januára 2010 sa narodilo prvé bábätko – Vaneska 
Veberová narodená v trenčianskej nemocnici, str. 509 

 mesiac január aţ december 2010 zaznamenané počasie 
v Trenčíne a na Slovensku, str. 583 

 v januári 2010 trénoval rakúsku krasokorčuliarsku 
reprezentáciu na zimnom štadióne v Trenčíne bývalý 
slovenský reprezentant Jozef Sabovčík, str.448 

 dňa 3. januára 2010 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 
vernisáţ výstavy „Res Ipsa Signitur“, str. 275 

 dňa 3. januára 2010 v českom Tábore sa konali majstrovstvá 
sveta muţov do 23 rokov v cyklokrose, na ktorých sa 
umiestnil čerstvý majster Európy Róbert Gavenda z Tren-
čína na siedmom mieste, str. 449 

 dňa 4. januára 2010 sa uskutočnila na čerpacích staniciach 
pohonných hmôt v Trenčíne a na Slovensku petičná akcia za 
zníţenie spotrebnej dane  pozastavenie mýta, str. 145 

 dňa 9. januára 2010 na Európskom pohári v karate 
v chorvátskom meste Samobor pri Zágrebe získala zlatú 
medailu v kategórii kata Ingrid Suchánková z Karate klubu 
Európa Trenčín, str. 448 

 dňa 11. januára 2010 sa v Trenčíne zdramatizovala doprava 
na okolí Trenčína, keď trenčianski autodopravcovia bloko-
vali cestu 1./50,medzi výpadovkou na Trenčín a diaľničným 
napojeným na D1, str. 146 

 dňa 14. januára 2010 na označenom ţelezničnom priecestí 
Štefánikovej ulice na Hodţovu ulicu pri obchodnom dome 
Billa napriek svetelnej signalizácii vošiel 58-ročný vodič 
vošiel so svojím vozidlom BMW, kde uviazol medzi 
závorami. Keď zbadal prichádzajúci vlak vyskočil z auta 
a ušiel mimo trate. Rušňovodič idúci nákladný vlak 
nedokázal zastaviť. Nikto neutrpel újmu na zdraví, str. 23 
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 dňa 16. januára 2010 v podvečer sa na chránenom 
ţelezničnom priecestí zrazil rýchlik s osobným autom. 
Zráţka vznikla tak, ţe  vodič motorového vozidla chcel 
urobiť myšičku medzi závorami, ale rýchlik zachytil zadnú 
časť auta. Dve dospelé osoby vyšli zo zráţky bez újmu na 
zdraví, len u desaťročného chlapca bolo podozrenie na otras 
mozgu, str. 23 

 dňa 16. januára 2010 sa uskutočnilo výberové predkolo 
Majstrovstiev SR v make-up na výstavisku Expo Center, str. 
146 

 dňa 16. januára 2010 zavŕšili futbalisti AS Trenčín výhrou 
1:0 nad FK Senica víťazstvo v E- skupine 13. ročníka 
medzinárodného zimného futbalového turnaja Tipsport liga 
2010, str. 449 

 dňa 19. januára 2010 na tlačovej konferencii oznámil rektor 
Trenčianskej univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ţe 
k 1. marcu 2010 abdikuje na funkciu rektora Trenčianskej 
univerzity, str. 204 

 v dňoch 21. aţ 24. januára 2010 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 
medzinárodného veľtrhu „ITF SlovakiaTour“ v Bratislave 
v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja, str. 
26 

 dňa 23. januára sa uskutočnila v Soblahove výročná členská 
schôdza Klubu slovenských turistov TTS Trenčín, str. 450 

 v dňoch 23. aţ 24. januára 2010 sa konal 13. ročník 
Medzinárodnej výstavy psov všetkých plemien, str. 269 

 dňa 27. januára 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáţ výstavy insitných majstrov z Kovačice, 
str. 270 

 dňa 27. januára 2010 sa uskutočnila verejná diskusia vedená 
moderátorom Štefanom Hríbom o budúcnosti trenčian-
skeho nábreţia,  str. 552 
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 dňa 28. januára 2010 prezentácia básnickej zbierky „Básnici 
za mreţami“ od Rudolfa Dobiáša, str. 272 

 na tlačovej konferencii OR PZ SR v Trenčíne dňa 1. 
februára 2010 bola podaná informácia, ţe polícia nechystá 
obvinenie na organizátora festivalu Michala Kaščáka 
vzhľadom na to, ţe znalecký posudok potvrdzuje skutoč-
nosť, ţe stan bol zle postavený, str. 29 

 február 2010 – začiatok obnoveného autobusového spojenia 
linkou MHD č. 10 mestskej časti Noviny s centrom, 
ţelezničnou stanicou a sídliskom Sihoť, str. 149 

 február 2010 – na majstrovstvách Európy juniorov a kadetov 
v tureckom Izmire získala v kategórii starších junioriek 
v kumite Dagmar Kubínska zlatú medailu, str. 451 

 dňa 3. februára 2010 prezentoval Kornel Földvári v Tren-
číne svoju novú knihu „O detektívke“, str. 274 

 v dňoch 4. aţ 7. februára 2010 sa uskutočnil 19. ročník 
medzinárodného veľtrhu „Holiday World 2010“ v Prahe, na 
ktorom sa prezentoval Trenčiansky samosprávny kraj a 
v rámci neho aj Mesto Trenčín, str. 29 

 dňa 9. februára 2010 zasadalo  Študentské fórum mesta 
Trenčín, aby si zvolilo novú predsedníčku, ktorou sa stala 
Rebeka Vaňová zo Strednej umeleckej školy Trenčín, str. 
31 

 dňa 10. februára 2010 predpoludním sa pred Obvodným 
úradom v Trenčíne sa uskutočnilo podujatie súčinnosti 
záchranných zloţiek – hasičov, zdravotníkov a policajtov pri 
príleţitosti „Dňa jednotného európskeho núdzového tele-
fónneho čísla 112“, str. 35 

 v dňoch 13. a 14. februára 2010 získala na majstrovstvách 
Slovenska v krasokorčuľovaní v kategórii mladších ţiačok 
zlatú medailu Bronislava Dobiášová z TJ Dukla Trenčín, 
str. 452 
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 dňa 13. februára 2010 na oblastných majstrovstvách ţiac-
kych druţstiev v badmintone v Bratislave, zvíťazilo druţ-
stvo Badmintonový klub MI Trenčín, str. 452 

 dňa 15. februára 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi verni-
sáţ výstavy fašiangových masiek od autora Jozefa Ďura-
čiho, str. 279 

 dňa 16. februára 2010 si fašiangy pripomenuli karne-
valovým sprievodom pripomenuli deti z Materskej školy 
Trenčín, Záblatie, str. 278 

 dňa 19. februára 2011 sa uskutočnila v Centre rozvoja Mesta 
Trenčín vernisáţ 34. ročníka medzinárodnej putovnej 
výstavy „Týka sa to tieţ teba“, str. 280 

 dňa 24. februára 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce zasad-
nutie Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samospráv-
neho kraja, str. 36 

 dňa 25. februára 2010 sa začalo realizovať projekt 
virtuálneho divadla divadelným predstavením „Skrat 
Narodeniny“, str. 286 

 od 26. februára do 26. marca 2010 v Novom Meste nad 
Váhom vystavovali výtvarníci a literáti, ktorí sa zúčastnili na 
druhom ročníku sympózia – „Ora Et Labora“, str. 281  

 dňa 28. februára 2010 vedenie strany Smer – Sociálna 
demokracia organizovalo oslavy medzinárodného dňa ţien 
v Trenčíne, str. 35 

 dňa 28. februára 2010 akademický senát Trenčianskej 
univerzity A. Dubčeka zvolil prof. Ing. Ivana Kneppa, 
DrSc. za zastupujúceho rektora Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka, str. 207 

 dňa 1. marca 2010 odovzdal minister školstva SR prof. Ing. 
Ján Mikolaj, CSc. poverovacie listiny poverenému 
rektorovi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka prof. Ing. 
Ivanovi Kneppovi, str. 209 
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 dňa 2. marca 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáţ výstavy zbierky výtvarného umenia 
z Galérie Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom, str. 
283 

 dňa 4. marca 2010 vydal prvotinu Oľgy Nemcovej – 
Kočeckej, - „Pavučina babieho leta“, str. 285 

 dňa 4. marca 201 sa uskutočnila výročná členská schôdza 
organizácie občanov chronicky postihnutými chorobami, 
str. 513 

 dňa 7. marca 2010 sa uskutočnili v kine Hviezda celo-
mestské oslavy medzinárodného dňa ţien, str. 43 

 dňa 7. marca 2010 vykonala Ţelezničná spoločnosť Slo-
vensko zmeny v cestovnom poriadku z titulu modernizácie 
ţelezničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom  
a Trenčínom, str. 151 

 dňa 7. marca 2010 pre Duklu Trenčín skončila hokejová 
sezóna po prehre so Slovanom Bratislava, str. 452 

 dňa 10. marca 2010 bola podpísaná Dohoda o vzájomnej 
spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom 
a Zdruţením podnikateľov Slovenska, str. 41 

 dňa 10. marca 2010 sa uskutočnilo podujatie „Litera Tour“ 
s Katarínou Koščovou a Maruškou Koţlejovou, str. 287 

 dňa 13. marca 2010 sa uskutočnila vernisáţ filatelistickej 
výstavy „Laugarício 2010“, str. 287 

 dňa 13. marca 2010 bola uvedená do ţivota v Trenčianskom 
múzeu nová poštová známka „Matúš Čák Trenčiansky“ 
v nominálnej hodnote 70 centov,  str. 291 

 dňa 13. marca 2010 sa uskutočnil na výstavisku Expo 
Trenčín kozmetický veľtrh „Beauty Slovakia 2010“, str. 152 

 dňa 17. marca 2010 bola Verejnej kniţnici M. Rešetku 
prezentovaná kniha „Mentálne mapy Slovenska“, str. 293 
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 dňa 19. marca 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského vernisáţ výstavy Moniky Pavlechovej, Mateja Lacu 
a Alojza Drahoša, str. 294 

 dňa 22. marca 2010 sprístupnil predseda Vlády SR Róbert 
Fico samoobsluţný mliečny automat v supermarkete Tesco 
v Trenčíne – Belá, str. 46 

 dňa 22. marca 2010 pripravila Trenčianska vodárenská 
spoločnosť „Deň otvorených dverí“ pri príleţitosti Sveto-
vého dňa vody, str. 554 

 dňa 23. marca 2010 pochovali tridsaťdva ročného pilota Ing. 
Henricha Pytlíka zo Záblatia, ktorý dňa 14. marca 2010 
havaroval s lietadlom Cessna Citation 550 v blízkosti 
Dráţďan, str. 155 

 dňa 23. marca 2010 sa začala modernizácia ţelezničnej trate 
medzi Trenčianskou Teplou a Belušou, str. 156 

 dňa 23. marca 2010 prijal predseda  TSK Pavol Sedláček, 
nitrianskeho sídelného biskupa Viliama Judáka, aby 
prerokovali  dobudovanie pútnického miesta Skalka, str. 47 

 dňa 24. marca 2010 sa uskutočnil v Galérii MAB Tren-
čiansky samosprávny kraj Deň učiteľov, pri tejto príleţitosti 
ocenil 20 učiteľov, str. 48 

 v dňoch 25. aţ 27. marca 2010 sa konala v areáli Expo 
Centrum výstava „Učeň“, str. 219 

 dňa 25. marca 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 5. ročník 
„Trenčianskeho robotického dňa“, str. 231 

 dňa 25. marca 2010 na Hviezdoslavovej ulici bola pre-
hliadka fotografií „Auswitz album“ z deportácie ţidovských 
ţien na Slovensku, str. 295 

 dňa 26. marca 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne  vernisáţ výstavy Klubu výtvarníkov zo Skalice, 
str. 297 
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 v dňoch 26. a 27. marca 2010 boli odstránené tri stromy 
pagaštana konského pri hoteli Tatra pre ich zlý zdravotný 
stav, str. 557 

 dňa 31. marca 2010 informoval Vladimír Kulíšek o priebehu 
festivalu „Trenčianska hudobná jar“, str. 301 

 dňa 2. apríla 2010 na Veľký piatok sa uskutočnila mestom 
procesia Kríţovej cesty, so začiatkom pred kostolom Notre 
Dame a ukončením na Trenčianskom hrade, str. 199 

 dňa 4. apríla 2010 sa stretli predstavitelia cirkví pôsobiacich 
na území mesta Trenčín s predstaviteľmi Mesta Trenčín, str. 
32 

 dňa 7. apríla 2010 sa uskutočnila v Uherskom Hradišti 
vernisáţ výstavy „Ora Et Ars Viator – Skalka putujúca“, str. 
299 

 dňa 8. apríla 2010 sa uskutočnilo verejné prerokovanie 
zámeru výstavby Auparku v Trenčíne, str. 162 

 v dňoch 8. aţ 11. apríla 2010 sa v Trenčíne uskutočnilo 
celoslovenské kolo Fyzikálnej olympiády, str. 221 

 dňa 9. apríla 2010 sa uskutočnila oslavy 65. výročia 
oslobodenia mesta Trenčín spod nemeckého fašizmu, str. 44 

 dňa 9. apríla 2010 navštívil mesto Trenčín švajčiarsky 
spisovateľ Erich von Däniken, str. 302 

 dňa 10. apríla 2010 zohrali futbalisti AS Trenčín priateľský 
zápas proti výberu Malajzie do 21 rokov, nad ktorým 
zvíťazili 4:0, str. 453 

 dňa 13. apríla 2010 odvolalo Mesto Trenčín riaditeľku ZŠ 
Trenčín, Kubranská ul. Mgr. Danielu Felgrovú pre 
nedostatky zistené hlavnou kontrolórkou Mesta Trenčín, str. 
225 

 dňa 14. apríla 2010 v rozhodujúcom piatom finálovom 
hokejovom zápase zvíťazili juniori Dukly Trenčín nad 
rovesníkmi zo Slovana Bratislava 7:3 a stali sa majstrami 
Slovenska, str. 453 
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 v dňoch 14. aţ 16. apríla 2010 na majstrovstvách Slovenska 
v hokeji starších ţiakov získalo druţstvo Dukly Trenčín 
druhé miesto a tým i striebornú medailu, str. 455 

 dňa 15. apríla 2010 prijal primátor Mesta Trenčín Branislav 
Celler dvanástich pedagógov za základných a materských 
škôl pri príleţitosti Dňa učiteľov, str. 49 

 dňa 15. apríla 2010 zaslal primátor Mesta Trenčín Branislav 
Celler kondolenčný list Veľvyslanectvu Poľskej republiky 
nad tragickou smrťou prezidenta, jeho manţelky a celej 
vládnej garnitúry pri leteckej havárii v Bielorusku, str. 53 

 dňa 15. apríla 2010 sa uskutočnila beseda s historikom 
Róbertom Letzom o knihe „Odkaz ţivým“, str. 303 

 dňa 16. apríla 2010 sa začala v trenčianskom priemyselnom 
parku výstavba závodu taiwanskej spoločnosti AU 
Optronics, str. 164 

 dňa 19. apríla 2011 sa uskutočnil v Trenčíne 5. ročník 
súťaţe  „Mladý Európan“ za účasti desiatich druţstiev stred-
ných škôl Trenčianskeho kraja, str. 225 

 dňa 20. apríla 2010 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. 
Branislav Celler najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 
2009, str. 52 

 dňa 22. apríla 2010 si Trenčín pripomenul „Deň Zeme“ 
podujatím, organizovanom na Mierovom námestí, v ktorom 
deti poznávali ţivočíchy, rastlinky, ochutnávali biopotraviny 
a spoznávali prednosti cyklodopravy,  str. 558 

 dňa 25. apríla 2010 na Behu oslobodenia obce Chocholná – 
Velčice boli úspešní pretekári z Trenčína – v kategórii st. 
ţiačok E. Baginová, v kategórii starších dorastencov P. 
Matuščin, v kategórii veteránov do 49 rokov J. Kucharík, 
v kategórii veteránov do 59 rokov M. Kováč, v kategórii 
veteránov nad 60 rokov, str. 457 

 dňa 27. apríla 2010 sa uskutočnila beseda s novinárom 
Štefanom Šickom, str. 304 
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 dňa 29. apríla 2010 bola zriadená na internom oddelení 
Fakultnej nemocnice v Trenčíne nová jednotka intenzívnej 
starostlivosti, str. 516 

 dňa 1. mája 2010 pri príleţitosti 6. výročia vstupu Slovenska 
do Európskej únie Mesto Trenčíne pripravilo pestrý program 
„Otvorená Európa – Otvorené mesto“ pre Trenčanov 
v historickom jadre mesta, str. 57 

 dňa 1. mája 2010 sa uskutočnila v Delovej bašte Tren-
čianskeho hradu vernisáţ výstavy „Výtvarný salón“, str. 306 

 dňa 2. mája 2010 získal majstrovský titul na majstrovstvách 
Slovenska v badmintone v dvojhra muţov Michal Matejka 
a v štvorhre muţov striebornú medailu Michal Matejka 
s Hliničanom, str. 458 

 dňa 2. mája 2010 získali na majstrovstvách Slovenska vo 
volejbale juniorov titul majstra Slovenska volejbalisti ATS 
Trenčín COP, str. 458 

 dňa 4. mája 2010 prezentoval Jozef Banáš svoju najnovšiu 
knihu „Zastavte Dubčeka“, str. 309 

 dňa 5. mája 2010 sa uskutočnil seminár pri príleţitosti 130. 
výročia M. R. Štefánika, str. 310 

 dňa 6. mája 2010 predstavila svoju básnickú tvorbu 
jubilantka poetka a výtvarníčka Izabela Bulková, str. 313 

 dňa 6. mája 2010 sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov 
nemocníc, ktoré poskytujú zdravotnícku starostlivosť 
v Trenčianskom kraji, str. 517 

 dňa 7. mája 2010 v Katovom dome sa uskutočnila vernisáţ 
výstavy MUDr. Júliusa Činčára „Kresby 1960 – 2010“, 
str. 313 

 v máji 2010 na futbalovom turnaji hráčov do 21 rokov 
„Breukelen Cup“ v Holandsku zvíťazili hráči ASA Trenčín, 
str. 456 
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 dňa 7. mája 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského 
výstava absolventov ateliéru maľby prof. Jána Bergera, str. 
315 

 dňa 7. mája 2010 Europe Direct Trenčín organizoval ku 
„Dňu Európy“ verejné podujatie, aby si občania pripomenuli 
60. výročie zaloţenia Európskej únie, str. 62 

 v dňoch 8. a 9. mája 2011 získal na majstrovstvách 
Slovenska v rýchlostnej kanoistike v C-1 na 5.000 metrov 
získal majstrovský titul Marián Ostrčil,  str. 460 

 dňa 9. mája 2010 sa uskutočnil v centre Trenčína tradičný 
pochod rodičov s deťmi „Míľa pre mamu“, str. 316 

 dňa 10. mája 2010 sa uskutočnili na Mierovom námestí 
oslavy „Dňa matiek“, str. 317 

 dňa 10. mája 2010, druhá májová nedeľa patrila všetkým 
mamám, ktoré oslavovali Deň matiek, str. 520 

 dňa 11. mája 2010 bola otvorená 1. a 2. etapa stavby 
modernizácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom – 
Púchov, str. 166  

 dňa 11. mája 2010 dostali ţiaci ZŠ Trenčín, Novomeského 
do uţívania obnovené jazykové laboratórium, str. 228 

 dňa 11. mája 2010 navštívila ZŠ Trenčín, Bezručova ul. 
kultúrna atašé Veľvyslanectva Japonska Masako Morishita, 
str. 233 

 v dňoch 11. a 12. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčín festival 
ekologických filmov „EkoTopfilm – Tour Slovensko“, str. 
318 

 dňa 12. mája 2010 odvolala Rada starostov Spoločného 
stavebného úradu v Trenčíne z podnetu primátora Mesta 
Trenčín Ing. B. Cellera Ing. Máriu Pavlíkovú z funkcie 
prednostky Stavebného úradu v Trenčíne a na jej miesto 
dočasne poverila zastupovaním Ing. Miroslavu Gajdo-
šíkovú, str. 64  
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 dňa 12. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne podujatie „Noc 
múzeí a galérií“, str. 319 

 dňa 13. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne slávnostné 
zhromaţdenie pri príleţitosti 20. výročia vzniku Klubu 
vojenských veteránov, str. 62 

 dňa 13. mája 2010 Úrad pre verejné obstarávanie oznámil 
zrušenie tendra na výstavbu druhého mosta v Trenčíne, str. 
169 

 seminár o J. G. Cincíkom spojený s výstavou, str. 320 
 dňa 14. mája 2010 bola na pracovnej návšteve v Trenčíne 

poľská ministerka a splnomocnenkyňa vlády pre rovnaké 
zaobchádzanie Alžbieta Radzszevska pri tejto príleţitosti ju 
prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. B. 
Celler,  str. 66 

 dňa 14. mája 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi výstava 
obrazov Gabriela Petráša „Srdce vo veţi“, str. 321 

 v dňoch 14. a 15. marca 2010 sa uskutočnilo v Strednej 
umeleckej škole Trenčíne divadelné predstavenie „Romeo 
and Juliet“ v rámci projektu Comenius, ktorý spojil tri školy 
– z Jihlavy, Lodţe a Trenčína, str. 229 

 v dňoch 14. a 15. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčíne  na 
Ostrove 8. ročník  motocyklového zrazu, str. 462 

 v dňoch 14. aţ 16. mája 2010 sa uskutočnili v Trenčíne 
majstrovstvá Slovenska v hokejbale juniorov, kategória U – 
20, na ktorých trenčianskeho druţstva Slovenského orla sa 
umiestnil na treťom mieste, str. 462 

 dňa 17. mája 2010 mala premiéru literárno-dramatického 
pásma  „Hľadanie tvarí Edith  Piaf“ v naštudovaní ţiačok 
literárneho odboru ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne 
v naštudovaní Mgr. Z. Mišákovej, str. 234 
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 dňa 18. mája 2010 predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH veľvyslanca Českej 
republiky na Slovensku PhDr. Jakuba Karfíka, str. 67 

 dňa 20. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské kolo 
súťaţe „Môj nápad pre región“ zameranej na podporu 
a rozvoj štúdia cestovného ruchu na stredných školách, str. 
234 

 dňa 21. mája 2010 blahoţelal primátor Ing. B. Celler pani 
Gizele Uhlíkovej pri príleţitosti jej ţivotného jubilea 90 
rokov, str. 68 

 dňa 21. mája 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. 
Bazovského výstava „Ţivot a dielo Karla Čapka 1890 – 
1038“, str. 323 

 dňa 21. mája 2010 sa stretli v Trenčíne celiatici z celého 
Slovenska na piatom celorepublikovom zraze, str. 520 

 dňa 22. mája 2010 sa uskutočnil na Mierovom námestí „Deň 
klaunov“, str. 325 

 dňa 22. mája 2010  prevzal Ivo Veliký, hlavný organizátor 
Ceny Karla Čapka ocenenia českého ministerstva kultúry 
„Artis Bohemiae Maicis“, str. 328 

 dňa 23. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 11. ročník 
medzinárodného stolnotenisového turnaja veteránov, str. 
468 

 dňa 26. mája 2010 TSK ocenil víťazov súťaţe o „Najlepší 
podnikateľský zámer 2009“, str. 236 

 dňa 26. mája 2010 bolo zriadené v priestoroch Polikliniky 
na sídlisku Juh neštátne zdravotné zariadenie „Očné centrum 
Sokolík“, str. 521 

 dňa 29. mája 2010 sa uskutočnil tradičný 6. ročník Behu 
trenčianskou Brezinou za účasti 140 pretekárov z celého 
Slovenska. Z trenčianskych pretekárov si odniesla prvenstvo 
Jitka Hudáková v kategórii ţien do 35 rokov, str. 464 
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 od 31. mája do 4. júna 2010 vyvrcholili oslavy 45. výročia 
vzniku ZŠ Trenčín, Bezručova ul., str. 237 

 dňa 1. júna 2010 otvorila štátna tajomníčka JUDr. Anna 
Viteková „Centrum právnej pomoci“ v Trenčíne, str. 70 

 dňa 1. júna 2010 vymenoval primátor Ing. B. Celler za 
prednostku Stavebného úradu Trenčín Ing. Beátu 
Bredsneiderovú, str. 75 

 začiatok mesiaca júna 2010 bol poznačený zvýšenou 
intenzitou daţďov v Trenčíne, ktorý mal za následok vyliatie 
potoka v mestskej časti Belá a ohrozovala rodinné domy 
v bezprostrednej blízkosti, str. 561 

 dňa1. júna 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii v Trenčíne 
výstava sochárky Marianny Machálkovej, str. 328 

 dňa 2. júna 2010 akademický senát Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v druhom kola zvolil za jej nového rektora 
prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., str. 239 

 dňa 3. júna 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 19. ročník 
kultúrno-spoločenského podujatia „Farbičky – Čarbičky“, 
str. 523 

 dňa 4. júna 2010 sa uskutočnil 14. ročník súťaţnej výstavy 
amatérskej fotografie v synagóge, str. 329 

 dňa 6. júna 2010 sa uskutočnil na Mierovom námestí 13. 
ročník „Trenčianskeho korza“, str. 330 

 dňa 9. mája 2010 ocenil predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH najlepších 
športovcov Trenčianskeho kraja, medzi ktorými bol aj 
reprezentant SR vo vytrvalostnom behu Miroslav Kováč, 
dráhový cyklista Tomáš Ažaltovič a hokejové družstvo 
juniorov Dukly Trenčín, str. 470 

 dňa 9. júna 2010 sa uskutočnilo v Kongresovej sále hotela 
Tatra ukončenie 23. ročníka celoţivotného vzdelávania 
seniorov, str. 524 
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 dňa 10. júna 2010 sa uskutočnila na Trenčianskom samo-
správnom kraji slávnostná akadémia pri príleţitosti 130. 
výročia narodenia M. R. Štefánika, str. 331 

 dňa 10. júna 2010 sa tešili zo zisku pohára Stanley Cupu 
bývalí hráči Dukly Trenčín – Marián Hossa a Tomáš Ko-
pecký, str. 466 

 dňa 11. júna 2010 otvorená posledná sezóna letnej plavárne 
na Sihoti, str. 334 

 dňa 14. júna 2010 si v obradnej miestnosti Mestského úradu 
v Trenčíne prevzalo 41 občanov za bezplatné darcovstvo 
krvi Jánskeho plaketu, str. 525 

 dňa 15. júna 2010 polícia obvinila na základe svedeckých 
výpovedí a znaleckého posudku a Ústavu súdneho inţi-
nierstva v Ţiline z pádu stanu na festivale Pohoda 2009 jej 
nemeckého majiteľa, str. 72  

 dňa 16. júna 2010 sa na ţelezničnej trati Trenčín – Zlatovce 
vykoľajil z neznámych príčin nákladný vlak, str. 71   

 dňa 17. júna 2010 sa uskutočnil 3. ročník „Športovej 
olympiády materských škôl mesta Trenčín“, str. 242 

 dňa 18. júna 2010 uskutočnilo Trenčianske múzeum výstavu 
„Dejiny destilátov“, str. 334 

 dňa 18. júna 2010 slávnostné otvorenie medzinárodného 
filmového festivalu „Art Film“ v Trenčíne, str. 337 

 dňa 19. júna 2010 vernisáţ výstavy členov poľských klubov 
na Slovensku „Priateľstvo bez hraníc“, str. 339 

 v dňoch 19. a 20. júna 2010 získala na majstrovstvách 
Európy junioriek v Donecku na Ukrajine striebornú medailu 
Adela Ondrejovičová z Trenčína, zverenkyňa trénera Pavla 
Jarábka, str. 467 

 dňa 20. júna vystúpil v rámci Art Film-u na Mierovom 
námestí v Trenčíne spevák Richard Müller, str. 340 
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 dňa 22. mája 2010 prevzalo 26 ţiakov a kolektívov zo 
základných škôl v Trenčíne ocenenie „Detská osobnosť 
roka“ z rúk primátora Mesta Trenčín, str. 243 

 dňa 24. júna 2010 predstavila svoju knihu „Arabský svet“ 
Emire Khidayer, str. 342 

 v dňoch 24. aţ 27. júna 2010 sa zišli v Trenčíne účastníci 
3.ročníka „Sokolských telovýchovných slávností“ na celo-
svetovom stretnutí sokolov. Stretnutie malo dva vrcholy a to 
na slávnostnej akadémii v športovej hale na Sihoti dňa 26. 
júna 2010 a na druhý deň 27. júna 2010 hromadnými 
cvičeniami na futbalovom štadióne AS Trenčín na Sihoti, 
str. 472 

 dňa 25. júna 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. 
Bazovského výstavu sklárskej výtvarníčky Petry Jureňovej – 
Vlhovej a nestora slovenského sochárstva Jána Koniarka, 
str. 344 

 dňa 26. júna 2010 na filmovom festivale Art Film sa 
uskutočnil záverečný ceremoniál, na ktorom udeľovali 
ocenenia, str. 346 

 v dňoch 26. a 27. júna sa uskutočnil na Váhu 54. ročník 
vodáckych pretekov Trenčianska regata, na ktorom sa 
zaknihovali prvenstvo v kategórii muţov v K-1 Peter Gelle 
z Dukly Trenčin, v K-2 Peter Gelle – Tomáš Martinka, 
obaja z Duly Trenčín. V kategórii ţien v k-1 Karin 
Matejková zo Športového gymnázia Trenčín, v K-2 
Zuzanou Bielikovou, obe zo Športového gymnázia Trenčín, 
str. 474 

 dňa 28. júna 2010 prezident SR Ivan Gašparovič slávnostne 
uviedol do funkcie rektora Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., str. 246 

 dňa 28. júna 2010 bol vyhodnotený 15. ročník súťaţe tvorby 
školských časopisov Trenčianskeho okresu, str. 247 
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 dňa 29. júna 2010 odborná komisia archeológov vyjadrila 
svoje stanovisko, v ktorom spochybňujú tvrdenie o nájdenou 
predsunutom opevnení v lokalite pred Domom armády, str. 
171 

 dňa 29. júna 2010 Krajský úrad v Trenčíne udeľoval titul 
„Talent Trenčianskeho kraja“ ţiakom základných, stredných 
a umeleckých škôl Trenčianskeho kraja za vynikajúce výs-
ledky vo vedomostných, záujmovo-umeleckých a športo-
vých súťaţiach, str. 248 

 dňa 30. júna 2010 na rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne schválili poslanci vrátenie časti finančných 
prostriedkov Trenčianskej televízii, ktorú jej v decembri 
2009 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne vzalo, str. 76 

 dňa 30. júna 2010 na ZŠ Trenčín, Novomeského odovzdával 
ţiakom vysvedčenia primátor Mesta Trenčín, str. 249 

 od 2. júla 2010 vystavoval v Katovom dome akademický 
maliar Marián Prešnajder pod názvom „In media res“, str. 
351 

 v dňoch 2. aţ 4. júla 2010 na majstrovstvách SR v plávaní 
juniorov získal majstrovský juniorsky titul Daniel Vácval 
z TJ Slávia Športová škola Trenčín, keď zvíťazil v disci-
plínach na 50 metrov prsia, 100 metrov prsia a 200 metrov 
prsia. Podobne aj Karin Šebíková zvíťazila v disciplíne 100 
metrov prsia a 200 metrov prsia, str. 475 

 dňa 3. júla 2010 otvoril Marián Gáborík  na svojom 
zimnom štadióne druhý ročník Hokejovej školy Mariána 
Gáboríka, str. 476 

 dňa 3. júla 2010 sa konal na Váhu splav netradičných 
korábov „Splanekor“ 2010 za účasti 16 plavidiel. Víťazstvo 
si odniesla pirátska loď „Čierna perla“, str. 474 

 dňa 3. júla 2010 bol sprevádzkovaný rekreačný areál 
v Opatovej, str. 478 
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 dňa 7. júla 2010 primátor Ing. B. Celler zastavil svojím 
„právom veta“ platnosť rozhodnutia mestských poslancov 
vrátiť Trenčianskej televízii odobratú dotáciu, str. 78  

 dňa 7. júla 2010 predviedla novinárom Spoločnosť Marius 
Pedersen na Soblahovskej ulici činnosť zakúpeného stroja 
na vysávanie psích extrementov  a drobných nečistôt z trávy, 
str. 562 

 dňa 8. júla 2010 koncertom Štátnej filharmónie z Košíc sa 
začal 14. ročník festival „Pohoda“, str. 352 

 dňa 9. júla 2010 sa uskutočnila prvá výstava v obnovenej 
synagóge, pomenovanej „Art Centrum Synagóga“ výtvar-
níčky Mgr. Izabely Bulkovej, str. 355 

 dňa 11. júla 2010 navštívil mesto Trenčín americký 
kozmonaut a pilot raketoplánu Discovery Jim P. Dutton 
s manţelkou na pozvanie Kresťanského zboru v Trenčíne. 
Ten vyniesol v spomínanom raketopláne na vesmírnu 
stanicu tričko s nakresleným Trenčianskym hradom, zástavu 
SR, zástavu Trenčína a erb mesta Trenčín, str. 80  

 dňa 13.júla 2010 sa uskutočnil 2. ročník športovo-
charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“ za účasti 
známych osobností trenčianskeho hokeja, futbalu a slo-
venských hercov. str. 479 

 dňa 16. júla 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi v Trenčíne 
vernisáţ výstavy grafičky Alexandry Hudecovej a fotograf-
ky Ţófie Ţatkovej, str. 357 

 dňa 17. júla 2010 sa uskutočnila v priestoroch kláštora na 
Skalke vernisáţ tretieho ročníka sympózia „Ora Et Ars“, str. 
358 

 dňa 17. júla 2010 bol svadobný deň hokejistu Mariána 
Hossu, ktorý oţenil Jankou Ferovou, str. 480 

 v dňoch 22. júla aţ 1. augusta 2010 sa uskutočnilo v Tren-
číne „Medzinárodné stretnutie mládeţe Európy“, str. 84 
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 v dňoch 26. aţ 30. júla 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 5. 
ročník „Trenčianskych historických slávností“, str. 360 

 v dňoch 31. júla 2010 aţ 1.augusta 2010 sa konali „Tren-
čianske hradné slávnosti“, str. 360 

 dňa 2. augusta 2010 sa uskutočnilo divadelné predstavenie 
„Antonius a Kleopatra“ v rámci 10. ročníka Letných shakes-
pearovských dní, str. 362 

 dňa 7. augusta 2010 vyvrcholili na Mierovom námestí 
oslavy zo  zisku majstrovskej trofeje Stanleyho pohára Ma-
riánom Hossom a Tomášom Kopeckým, str. 484 

 dňa 9. augusta 2010 sa uskutočnili vo Verejnej kniţnici 
v Trenčíne „Literárnu noc“, str. 364 

 v dňoch 10. aţ 12. augusta 2010 sa uskutočnil v Trenčín 
festival „Pri trenčianskej bráne“, str. 365 

 v dňoch 12. aţ 15. augusta 2010 sa uskutočnil na zimnom 
štadióne v Trenčíne hokejový turnaj „RONA CUP“, na 
ktorom zvíťazili hokejisti HC Nitra, str. 486 

 dňa 13. augusta 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi verni-
sáţ výstavy „Kreslený humor Vladimíra Pavlíka“, str. 366 

 dňa 15. augusta 2010 intenzívny dáţď na hornej Nitre 
spôsobil zvýšenie hladín rieky Handlovky a Nitry a príva-
lové vody spôsobili veľké materiálové škody v Handlovej, 
Prievidzi a Novákoch, str. 88 

 v dňoch 19. aţ 22. augusta 2010 sa na 37. ročníku 
medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy 
sa predstavili tri múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti TK – 
Vlastivedné múzeum v Povaţskej Bystrici, Hornonitrianske 
múzeu v Prievidzi a Trenčianske múzeum v Trenčíne, str. 
173 

 v dňoch 19. a 20. augusta 2010 sa uskutočnili v Trenčíne 
„Dni Kovačice“,  str. 368 
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 v dňoch 27. aţ 29. augusta 2010 sa uskutočnila na výsta-
visku Expo Trenčín uskutočnil 7. ročník medzinárodná 
výstava koní, str. 175  

 v dňoch 27. aţ 29. augusta 2010 sa uskutočnil na zimnom 
štadióne v Trenčíne hokejový turnaj deviatakov, z ktorého 
vyšlo víťazne druţstvo Kométy Brno pred Duklou Trenčín, 
str. 487 

 dňa 30. augusta 2010 sa odohral v Devínskej Novej Vsi 
krvavý kúpeľ, v ktorom občan Harman vyvraţdil rómsku 
päť člennú rodinu a potom strieľal na ulici po všetkom, čo sa 
hýbalo. Nakoniec sa sám aktér zastrelil, str. 92 

 dňa 31. augusta 2010 bol odovzdaný do uţívania zrevi-
talizovaný park na Holubyho námesti na Sihoti, str. 564 

 nový školský rok 2010/2011 otvoril na ZŠ Trenčín, Ul. Dlhé 
Hony primátor Mesta Trenčín Ing. B. Celler, str. 250 

 dňa 2. septembra 2010 sa uskutočnil 16. ročník výstavy 
„Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“, str. 370 

 dňa 3. septembra 2010 vystavoval v Katovom dome Vlas-
timil Mahdal z Uherského Hradišťa, str. 371 

 dňa 3. septembra 2010 bolo otvorené vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne „Hniezdo záchrany“ pre nechcených 
novorodencov, str. 527 

 dňa 4. septembra 2010 sa konal v športovej hale Dukly 
Trenčín Povaţský pohár vo vzpieraní a druhé kolo 
Univerzitnej činky. Najúspešnejšia bola Eleonóra Gogo-
rová, ktorá zvíťazila v kategórii ţien, str. 489 

 dňa 8. septembra 2010 vstúpilo celoţivotné vzdelávanie 
„Akadémia tretieho veku“ do svojho 24. ročníka, str. 529 

 dňa 9. septembra 2010 si pripomenuli klienti Centra 
sociálnych sluţieb Juh na Liptovskej ulici 10. výročie 
vzniku tohto sociálneho zariadenia, str. 532 
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 dňa 10. septembra 2010 bola sprístupnená v Galérii M. A. 
Bazovského výstava „Kresby“ z jej zbierkového fondu, str. 
372 

 v dňoch 11. aţ 13. septembra 2010 pred Hypermarketom 
Tesco premietalo „Autokino“, str. 376 

 dňa 12. septembra 2010 minister obrany SR Ľubomír Galko 
menoval do funkcie veliteľa Pozemných síl SR so sídlom 
v Trenčíne Jána Salaganiča a ich bývalého veliteľa 
Jaroslava Vývleka za zástupcu náčelníka Ozbrojených síl 
Armády SR, str. 95 

 dňa 12. septembra 2010 bol usporiadaná v Trenčíne tradičná 
súťaţ silných muţov „Meč Matúša Čáka“, z ktorej si 
víťazstvo odnieslo druţstvo SR B. Golier s M. Petríkom, str. 
493 

 dňa 13. septembra 2010 bol menovaný do funkcie Krajského 
riaditeľa Policajného zboru v Trenčíne Peter Müller, str. 94  

 od 16. do 19. septembra 2010 sa konal v Trenčíne festival 
„Sám na javisku 2010“, str. 377 

 dňa 16. septembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 
študentov a učiteľov Strednej umeleckej školy v Trenčíne, 
str. 378 

 dňa 16. septembra 2010 sa uskutočnil na Ostrove 10. ročník 
jubilejných pretekov „Beh vzájomnosti“ za účasti 79 
pretekárov. V kategórii muţov nad 40 rokov zvíťazil Ján 
Kucharík z Trenčína, v kategórii muţov nad 60 rokov 
Dušan Kašička, str. 495 

 dňa 16. septembra 2010 bol odovzdaný do uţívania v areáli 
Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej 
ulici zberný dvor, str. 572 

 dňa 17.septembra 2010 oslávilo Centrum sociálnych sluţieb 
DEMY 20. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou v 
Posádkovom klube Trenčín, str. 534 
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 v septembri 2010 odovzdali do uţívania vo Fakultnej 
nemocnici v Trenčíne nový CT prístroj, str. 537 

 dňa 18. septembra 2010 ohlásil Mgr. Richard Rybníček na 
koncerte Štátnej filharmónie Košice svoje vízie a svoj 
program do volieb na primátora trenčianskej samosprávy,  
str. 93 

 dňa 18. septembra 2010 sa uskutočnilo v poradí uţ šieste 
celoštátne referendum na šesť otázok, str. 95 

 dňa 22. septembra 2010 policajný vyšetrovateľ obvinil 
z lúpeţe muţa z Galanty, ktorý 14. októbra 2009 lúpeţne 
prepadol zlatníctvo Zlatokov na Mierovom námestí 
v Trenčíne, str. 94 

 dňa 22. septembra 2010 bola v Kultúrnom centre Dlhé Hony 
v Trenčíne otvorená pobočka Materského centra „Srdiečko“, 
str. 538 

 dňa 23. septembra 2010 bola otvorená na výstavisku EXPO 
Trenčín výstava „AQUA“, str. 177 

 v dňoch 24. a 25. septembra 2010 sa v Trenčíne uskutočnil 
17. ročníka festival „Jazz pod hradom“, str. 381 

 dňa 26. septembra 2010 vyvrcholili oslavy „Svetové dňa 
turizmu“ v obchodnom dome Laugaricio, str. 96 

 dňa 28. septembra 2010 sa uskutočnila na TSK vernisáţ 
výstavy „Milan Rastislav Štefánik – astronóm a diplomat“ 
str. 383 

 dňa 29. septembra 2010 uskutočnilo OR PZ v Trenčíne 
v spolupráci so SČK AMC Slovakia Assistence dopravno-
preventívnu akciu pre ţiakov prvého stupňa základných 
škôl, str. 252 

 mesiac september 2010 na medzinárodnej olympiáde 
v astronómii a astro-fyziky v čínskom Pekingu získal zlatú 
medailu Peter Kosec, študent Gymnázia Ľ. Štúra v Tren-
číne, str. 254 
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 dňa 30. septembra 2010 sa uskutočnila na Mestskom úrade 
v Trenčíne odborná diskusia „Budúcnosť nábreţia v Tren-
číne“, str. 97 

 v mesiaci október 2010 organizovali trenčianske kluby 
dôchodcov slávnostné stretnutia pri príleţitosti „Mesiaca 
úcty k starším“, str. 540 

 dňa 1. októbra 2010 sa uskutočnila v Art Synagóge vernisáţ 
výstavy Lýdie Ivaňovej a Leny Lukičovej, str. 385 

 dňa 3. októbra 2010 o pol noc bola uzávierka kandidátky na 
primátorov, starostov, poslancov do obecných 
zastupiteľstiev, str. 98 

 v dňoch 4. októbra aţ 3. novembra 2010 bolo organizované 
na území „Jesenné upratovanie“, str. 573 

 dňa 5. októbra 2010 sa hrala na Mierovom námestí hra 
„Človečik nehnevaj sa“, str. 388 

 dňa 5. októbra 2010 vernisáţ výstavy „Kniha“ vo Verejnej 
kniţnici M. Rešetku, str. 390 

 dňa 6. októbra 2010 vernisáţ výstavy v Katovom dome 
„Výber z fotografickej tvorby Josefa Šímu“, str. 392 

 dňa 7. októbra 2010 sa uskutočnilo stavebné konanie 
k vydaniu nového ţelezničného mosta v Trenčíne, str. 181 

 dňa 8. októbra 2010 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici M. 
Rešetku tradičné podujatie „Papučková noc“, str. 395 

 volebná komisia zaregistrovala 184 kandidátov na poslancov 
do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a piatich kandidátov 
na primátora, str. 99 

 dňa 11. októbra 2010 prebehla v Trenčíne trojdňová zbierka 
„Deň nezabudiek“, str. 395 

 dňa 12. októbra 2010 stretnutie čitateľov Verejnej kniţnice 
M. Rešetku so spisovateľom PaedDr Jaroslavom Ven-
cálkom, str. 396 
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 dňa 13. októbra 2010 začali platiť nové zľavy autobusy 
MHD v Trenčíne, podľa ktorých zdarma pocestujú deti 
v kočíkoch a cestujúci na invalidných kočíkoch, str. 183 

 dňa 14. októbra 2010 pripravila TJ Sokol Trenčín pre deti 
z materských škôl športové popoludnie „Sokolský vietor do 
materských škôl“, str. 497 

 dňa 15. októbra sa predstavil trenčianskemu obecenstvu 
legendárny spevácky a tanečný súbor „Alexandrovci“, str. 
398 

 od 15. októbra 2010 bolo premiestnené Múzeum. Vojtecha 
Zamarovského do Obchodno-zábavného centra MAX, str. 
399 

 dňa 15. októbra 2010 prebehla v Trenčíne akcia „Svetového 
dňa bielej palice“, ktorým si občania pripomenuli význam 
bielej palice, dôleţitej pomôcky nevidiacich občanov, str. 
542 

 od 16. októbra do 19. novembra 2010  trvala tohoročná 
akcia „Študentská kvapka krvi“, do ktorej sa zapojilo 1.154 
darcov, z toho 204 prvodarcov, str. 543  

 od 17. do 31. októbra 2010 sa konala festival „Trenčianska 
hudobná jeseň“, str. 409 

 dňa 20. októbra 2010 krstil Boris Filan v Trenčíne svoju 
najnovšiu knihu „Tajomstvo Budhovho úsmevu“, str. 401 

 dňa 21. októbra 2010 si pripomenul Euroregión Bíle – Biele 
Karpaty na slávnostnej konferencii 10. výročie svojho zalo-
ţenia, str. 103 

 dňa 22. októbra 2010 v Galérii M. A. Bazovského 
vystavovali Stredná odborná škola sklárska v Lednických 
Rovniach a Střední umělecko-průmyslová škola vo Valaš-
skom Mezeříčí, str. 403 

 dňa 22. októbra 2010 bola odovzdaná do uţívania 
v Materskej škole Trenčín, Legionárska ul. interaktívna 
tabuľa, str. 255 
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 dňa 23. októbra 2010 bola odovzdaná verejnosti obnovená 
kyslíková dráha na Brezine, str. 500 

 dňa 26. októbra 2010 navštívil mesto Trenčín minister 
školstva SR Ing. Eugen Jurzyca, ktorý s prednostom 
Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. Ondrejom 
Divínskym a primátorom Mesta Trenčín Ing. B. Cellerom 
navštívil ZŠ Trenčín, Hodţova ul. a ZŠ Trenčín, Novo-
meského ul., str. 257 

 dňa 27. októbra 2010 sa uskutočnil v Parku M, R. Štefánika 
pietny akt pri príleţitosti 92. výročia vzniku Českoslo-
venska, str. 107 

 dňa 27. októbra 2010 sa uskutočnila verejná diskusia 
s kandidátmi na primátora mesta Trenčín, str. 108 

 dňa 27. októbra 2010 vernisáţ výstavy akademického 
maliara Mikuláša Klimčáka, str. 406 

 dňa 28. októbra 2010 sa stretli čitatelia s majstrom športu 
Dušanom Čikelom, str. 501 

 dňa 29. októbra 2010 bola odovzdaná do uţívania nová 
svetelná kriţovatka pri stanici pohonných hmôt ESSO pod 
Juhom na zlepšenie priechodnosti motorových vozidiel 
idúcich z Juh do obchodnej zóny Tesco, Laugaricio. str. 575 

 dňa 29. októbra 2010 sa uskutočnil 7. ročník „Klubu 
darcov“ organizovaný Trenčianskou nadáciou, v ktorom boli 
vyhodnotené úspešné projekty, str. 578 

 dňa 1.novembra 2010 bol spustený Mestským úradom 
v Trenčíne projekt určený trenčianskym rodinám s deťmi 
„Family karta“. str. 546 

 dňa 4. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ 47. ročníka 
výstavy Fotoskupiny „Méta 2010“, str. 410 

 dňa 6. novembra 2010 Základná organizácia diabetikov 
Slovenska pripravila pre svojich členov podujatie 18. ročník 
Svetového dňa diabetu, ktorým si diabetici pripomínajú 
objavenie inzulínu, str. 547 
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 dňa 10. novembra 2010 sa uskutočnila v Trenčíne výročná 
členská schôdza Slovenského zväzu ťaţko telesne postih-
nutých, str. 544 

 dňa 11. novembra 2010 sa uskutočnilo výročné zasadnutie 
poradného orgánu primátora „Rada starších“, str. 116 

 v dňoch 11. aţ 13. novembra 2010 sa uskutočnil 5. ročník 
festivalu dobrodruţných filmov „Horyzonty“, str. 411 

 dňa 12. novembra 2010 sa uskutočnili voľby do mestskej 
samosprávy v Trenčíne, v ktorých kandidát na primátora 
Mgr. Richard Rybníček získal 70,83 % hlasov, str. 117 

 dňa 14. novembra 2010 sa  čitatelia stretli s Ladislavom 
Nejezchlebom, autorom reedície účelovej publikácie 
„História trenčianskej turistiky“, str. 504 

 dňa 15. novembra 2010 sa na vojenskom cintoríne stretli 
veteráni druhej svetovej vojny, aby pri príleţitosti „Dňa 
veteránov vojen“, známy ako „Deň červených makov“ 
zaspomínali na statočných slovenských vojakov, str. 122 

 dňa 15. novembra 2010 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
rozhodlo o zriadení a prevádzkovaní nocľahárne, str. 13 

 dňa 15. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 
umelcov fotografa na vozíčku Igora Frimmela a maľujúcej 
ústami a nohami Danky Pekarovičovej, str. 416 

 v dňoch 16. a 17. novembra 2010 si Mesto Trenčín 
pripomenulo 21, výročie „neţnej revolúcie“, str. 124 

 dňa 18.novembra 2010 prijal predseda TSK MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. B. Celler 
francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J. E. Jean – Mária 
Bruna,  str. 127 

 v dňoch 18. aţ 24. novembra 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 
„Festival francúzskych filmov“, str. 417 

 dňa 18. novembra 2010 na 11. ročníku „Expo Gast 2010“ 
v Bruseli získala zlatú medailu Mgr. Mária Muráriková 
v kategórii cukrárenská artistika, str. 422 
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 dňa 19. novembra 2010 sa uskutočnila na Brezine povolená 
poľovačka na diviakov, ktoré sa premnoţili a spôsobovali 
v lesoparku škody, str. 579 

 dňa 23. novembra 2010 Trenčianska nadácia oslávila desiate 
výročie svojho zaloţenia, str. 132 

 dňa 23. novembra 2010 odovzdal predseda TSK MUDr. 
Pavol Sedláček, MPH viacerým kolektívom a jednotlivcov 
i z mesta Trenčín pamätný list za rozvoj kultúry v Tren-
čianskom kraji, str. 133 

 dňa 23. novembra 2010 prijal viceprimátor Bc. Tomáš 
Vaňo najlepších študentov v súťaţi „Poznáš Trenčín?“ 
organizovanou Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka, str. 
259 

 dňa 24. novembra 2010 ZŠ Trenčín, Hodţova ul. oslávila 
45. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou v Posád-
kovom klube Trenčín, str. 259 

 dňa 24. novembra 2010 krstil v Trenčíne historik Pavel 
Dvořák svoju najnovšiu knihu „Tretia kniha o Bratislave“, 
str. 424 

 dňa 24. novembra 2010 sa uskutočnila v Trenčianskom 
múzeu vernisáţ putovnej výstavy „Cesta dejinami sloven-
ského školstva“, str. 426 

 dňa 26. novembra podpísal primátor Ing. Branislav Celler 
dodatok k zmluve medzi Mestom Trenčín a Hokejovým 
klubom Dukla Trenčín, str. 191 

 dňa 25. novembra 2010 bol prerazený ţelezničný tunel  pod 
Tureckým vrchom pri Novom Meste nad Váhom, v rámci 
modernizácie ţelezničnej trate, str. 580 

 dňa 26. novembra 2010 Piaristické gymnázium oslávilo 20. 
výročie obnovenej činnosti slávnostnou akadémiou v Posád-
kovom klube Trenčín, str. 261 
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 dňa 26. novembra 2010 slávnostnou akadémiou Špeciálna 
základná škola Vladimíra Predmerského v Trenčíne oslávila 
80. výročie svojho vzniku, str. 264 

 dňa 26. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ v Art 
synagóga výstava „Factum“, str. 427 

 dňa 30 .novembra 2010 postavili pracovníci MH v Trenčíne 
vianočný stromček, ktorý bude stáť na Mierovom námestí 
do 2. februára 2011, str. 128 

 dňa 30. novembra 2010 bola v priestoroch Farského úradu v 
Trenčíne otvorená Farská kniţnica, str. 199 

 dňa 1. decembra 2010 zomrel publicista, recitátor 
a organizátor kultúrnych a spoločenských podujatí Ivo 
Veliký, str. 136 

 v dňoch 2. a 3. decembra 2010 sa uskutočnil na výstavisku 
Expo Trenčín               6. ročník výstavy vína, vody 
a destilátov „Vinum Laugaricio“, str. 193 

 dňa 3. decembra 2010 sa uskutočnila v Dome umenia 
v Bratislave vernisáţ výstavy všetkých troch ročníkov „Ora 
Et Ars“, str. 430 

 dňa 3. decembra 2010 novozvolený primátor  Mgr. Richard 
Rybníček sa zúčastnil svätej omše v kostole piaristov na 
sviatok patróna Mesta Trenčín sv. Františka Xaverského, 
str. 138 

 dňa 3. decembra 2010 vyvrcholil 18. ročník literárnej súťaţe 
Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“, str. 
432 

 dňa 4. decembra 2010 sa konal v Trenčíne kasting. účast-
níčok 16. ročníka „Miss Slovensko 2010“, str. 433 

 dňa 5. decembra 2010 zavítal do Trenčína sv. Mikuláš,               
str. 434 

 dňa 8. decembra 2010 prednášal o slovenskom vinohrad-
níctve Peter Chrastina, str. 435 
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 dňa 13. decembra 2010 sa začala rekonštrukcia hotela Tatra 
v Trenčíne, str. 196 

 dňa 13. decembra 2010 vyhlásili v Bojniciach výsledky 
ankety „Senior roka 2010“, v rámci ktorej bol ocenený 
predseda Klubu kresťanských seniorov v Trenčíne Mgr. 
Vojtech Filin, str. 548 

 dňa 21. decembra 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne, v ktorom novozvolený 
primátor Mgr. Richard Rybníček a novozvolení poslanci 
potvrdili sľubom svoje zvolenie, str. 128 

 dňa 22. decembra 2010 prevzal vyše dvoch stoviek detí zo 
sociálne slabších rodín rozprávkové kniţky v rámci projektu 
„Otvor srdce, daruj knihu“, str. 550 

 dňa 22. decembra 2010 odovzdali členovia Klubu priateľov 
Vojenských klimatických kúpeľov v Tatranských Matliarov 
pediatrickej klinike Fakultnej nemocnici v Trenčíne finan-
čný dar vo výške 900 eúr, str. 551 

 v dňoch 26. a 27 .decembra 2010 sa uskutočnil v Trenčíne       
5. ročník hokejového turnaja piatych ročníkov „Memoriálu 
Jozefa Hantáka“, z ktorého víťaznú trofej si odniesla Dukla 
Trenčín, str. 510 

 dňa 29. decembra 2010 odovzdaná trenčianskej verejnosti 
mobilná ľadová plocha na Štúrovom námestí, str. 142 
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PRIMÁTOR 
MESTA TRENČÍN 
Mgr. Richard Rybníček 
           
 
   
 
 
                   Trenčín, 27.10.2011 

 
 
 
P O Z V Á N K A 
 

Na základe §-u 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/90 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
a článku 2 ods. 2 Rokovacieho poriadku Mestskej rady 
v Trenčíne, zvolávam zasadnutie Mestskej rady v Trenčíne, 
ktoré sa uskutoční dňa 
 

 
3. novembra /štvrtok/o 13.00 h. 

 
v  miestnosti č. 117 na I. poschodí Mestského úradu 
v Trenčíne s programom: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2.  Návrh VZN č. 9/2011o ovzduší a poplatku za znečis-

ťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia 
          Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

                     primátor mesta 
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3. Návrh na vykonanie zápisu do kroniky mesta Tren-
čín za rok 2010 

          Predkladá: Ing. Jaroslav Pagáč  
                         prednosta MsÚ 

4. Zmena organizačnej štruktúry mestského hospodár-
stva 

   Predkladá: Ing. Benjamín Lisáček  
                      vedúci Útvaru interných sluţieb 

5. Návrh Novelizácie rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Trenčíne  

 Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
         primátor mesta 

6. Návrh Novelizácie rokovacieho poriadku Mestskej 
rady v Trenčíne  

   Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
       primátor mesta 

7. Návrh Novelizácie rokovacieho poriadku Komisií 
Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

   Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 
               primátor mesta 

8. Návrh Novelizácie rokovacieho poriadku Výborov 
mestských častí Mesta Trenčín 
 Predkladá: Mgr. Richard Rybníček 

        primátor mesta 
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Mestský úrad v Trenčíne 
 
Mestská rada       V Trenčíne 03.11.2011 
v   T r e n č í n e 
         

N á v r h  
 

na vykonanie zápisu do kroniky mesta Trenčín 
za rok 2010 

 
 

Predkladá :      Návrh na uznesenie : 
Ing. Jaroslav Pagáč,   Mestská rada v Trenčíne  
prednosta MsÚ v Trenčíne  berie na vedomie  

návrh na vykonanie zápisu     
do kroniky Mesta Trenčín 
za rok 2010  
 

Spracoval :     
Mgr. Jozef Čery,  
kronikár mesta Trenčín       

 
Prizvaný : 
Mgr. Jozef Čery, 
kronikár mesta Trenčín 

 
Stanovisko komisie kultúry a cestovného ruchu  MsZ: 
„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta Tren-
čín za rok 2010 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho 
prerokovanie a schválenie.“ 
 
V Trenčíne 13.05.2011 
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Koncept textovej časti kronikárskeho záznamu mesta 
Trenčín za rok 2010 bol predloţený na rokovanie Komisie 
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne dňa 5. mája 
2011, ktorá prijala uznesenie nasledovného znenia :  
„Komisia berie na vedomie kronikársky záznam mesta Tren-
čín za rok 2010 a odporúča Mestskej rade v Trenčíne jeho 
prerokovanie a schválenie.“ 

Kronikársky záznam mesta Trenčín za rok 2010 bol vy-
pracovaný v súlade s platnou 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 ná-
boţenského ţivota a ţivota cirkví, oblasť  telesnej výchovy 
a športu, oblasť zdravotníctva  a  sociálneho zabezpečenia, ob-
lasť starostlivosti o ţivotné prostredie, oblasť počasia, oblasť 
cestovného ruchu, oblasť nových poznatkov z histórie, oblasť 
činnosti Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, oblasť 
činnosti Zboru pre občianske záleţitosti pri Mestskom  úrade 
v Trenčíne a  kalendár výročí osobností. Zaznamenané poduja-
tia sa uskutočnili v meste Trenčín, ako i mimo neho, v ktorých 
bezprostredne podieľali občania mesta Trenčín vo svojich ak-
tivitách. Písomný záznam podujatí v kronike je ilustrovaný fo-
tografiami na 98 % zhotovených účasťou kronikára 
na podujatiach, doplnené fotografiami od iných autorov, prí-
padne grafmi, plánmi a podobne. Od roku 2003 je kronika 
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mesta Trenčín zverejňovaná webovej stránke mesta Trenčín 
po schválení v orgánoch mesta Trenčín. Jej priemerná ročná 
návštevnosť zaznamenáva priemerne 4.000 vstupov. 

Kronikársky záznam v roku 2010 zaznamenal viacero 
významných udalostí, z ktorých treba spomenúť : 
- rokovania Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady 

v Trenčíne, ktoré prijali uznesenia pre ďalší rozvoj Mesta 
Trenčín  

- tlačové konferencie Mesta Trenčín a iných subjektov  
- zverejnené Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčín 

v roku 2010 
- 1. januára 2010 bolo zaznamenané prvé bábätko narodené 

v trenčianskej nemocnici – Vaneska Veberová,  
- mesiac január aţ december 2010 zaznamenané počasie 

v Trenčíne a na Slovensku,  
- v januári 2010 trénoval rakúsku krasokorčuliarsku reprezen-

táciu na zimnom štadióne v Trenčíne bývalý slovenský re-
prezentant Jozef Sabovčík,  

- dňa 3. januára 2010 sa uskutočnila v Trenčianskom múzeu 
vernisáţ výstavy „Res Ipsa Signitur“,  

- dňa 3. januára 2010 v českom Tábore sa konali majstrovstvá 
sveta muţov do 23 rokov v cyklokrose, na ktorých sa umies-
tnil čerstvý majster Európy Róbert Gavenda z Trenčína na 
siedmom mieste,  

- dňa 4. januára 2010 sa uskutočnila na čerpacích staniciach 
pohonných hmôt v Trenčíne a na Slovensku petičná akcia za 
zníţenie spotrebnej dane  pozastavenie mýta,  

- dňa 9. januára 2010 na Európskom pohári v karate 
v chorvátskom meste Samobor pri Zágrebe získala zlatú 
medailu v kategórii kata Ingrid Suchánková z Karate klubu 
Európa Trenčín,  

- dňa 11. januára 2010 sa v Trenčíne zdramatizovala doprava 
na okolí Trenčína, keď trenčianski autodopravcovia bloko-
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vali cestu I./50,medzi výpadovkou na Trenčín a diaľničným 
napojeným na D1,  

- dňa 14. januára 2010 na označenom ţelezničnom priecestí 
Štefánikovej ulice na Hodţovu ulicu pri obchodnom dome 
Billa napriek svetelnej signalizácii vošiel 58-ročný vodič vo-
šiel so svojím vozidlom BMW, kde uviazol medzi závorami. 
Keď zbadal prichádzajúci vlak vyskočil z auta a ušiel mimo 
trate. Rušňovodič idúci nákladný vlak nedokázal zastaviť. 
Nikto neutrpel újmu na zdraví,  

- dňa 16. januára 2010 v podvečer sa na chránenom ţeleznič-
nom priecestí zrazil rýchlik s osobným autom. Zráţka vznik-
la tak, ţe  vodič motorového vozidla chcel urobiť myšičku 
medzi závorami, ale rýchlik zachytil zadnú časť auta. Dve 
dospelé osoby vyšli zo zráţky bez újmu na zdraví, len u de-
saťročného chlapca bolo podozrenie na otras mozgu,  

- dňa 16. januára 2010 sa uskutočnilo výberové predkolo 
Majstrovstiev Slovenskej republiky v make-up na výstavi-
sku Expo Center,  

- dňa 16. januára 2010 zavŕšili futbalisti AS Trenčín výhrou 
1:0 nad FK Senica víťazstvo v E- skupine 13. ročníka me-
dzinárodného zimného futbalového turnaja Tipsport liga 
2010,  

- dňa 19. januára 2010 na tlačovej konferencii oznámil rektor 
Trenčianskej univerzity doc. Ing. Miroslav Mečár, CSc., ţe 
k 1. marcu 2010 abdikuje na funkciu rektora Trenčianskej 
univerzity,  

- v dňoch 21. aţ 24. januára 2010 sa zúčastnilo Mesto Trenčín 
medzinárodného veľtrhu „ITF SlovakiaTour“ v Bratislave 
v rámci expozície Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

- dňa 23. januára sa uskutočnila v Soblahove výročná členská 
schôdza Klubu slovenských turistov TTS Trenčín,  

- v dňoch 23. aţ 24. januára 2010 sa konal 13. ročník Medzi-
národnej výstavy psov všetkých plemien,  



 
 

948 
 

- dňa 27. januára 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáţ výstavy insitných majstrov z Kovačice,  

- dňa 27. januára 2010 sa uskutočnila verejná diskusia vedená 
moderátorom Štefanom Hríbom o budúcnosti trenčianske-
ho nábreţia,   

- dňa 28. januára 2010 prezentácia básnickej zbierky „Básnici 
za mreţami“ od Rudolfa Dobiáša,  

- na tlačovej konferencii Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru Slovenskej republiky v Trenčíne dňa 1. februára 2010 
bola podaná informácia, ţe polícia nechystá obvinenie na 
organizátora festivalu Michala Kaščáka vzhľadom na to, ţe 
znalecký posudok potvrdil skutočnosť, ţe stan bol zle posta-
vený,  

- február 2010 – začiatok obnoveného autobusového spojenia 
linkou MHD č. 10 mestskej časti Noviny s centrom, ţelez-
ničnou stanicou a sídliskom Sihoť,  

- február 2010 – na majstrovstvách Európy juniorov a kadetov 
v tureckom Izmire získala v kategórii starších junioriek 
v kumite Dagmar Kubínska zlatú medailu,  

- dňa 3. februára 2010 prezentoval Kornel Földvári 
v Trenčíne svoju novú knihu „O detektívke“,  

- v dňoch 4. aţ 7. februára 2010 sa uskutočnil 19. ročník me-
dzinárodného veľtrhu „Holiday World 2010“ v Prahe, na 
ktorom sa prezentoval Trenčiansky samosprávny kraj a 
v rámci neho aj Mesto Trenčín,  

- dňa 9. februára 2010 zasadalo  Študentské fórum mesta 
Trenčín, aby si zvolilo novú predsedníčku, ktorou sa stala 
Rebeka Vaňová zo Strednej umeleckej školy Trenčín,  

- dňa 10. februára 2010 predpoludním sa pred Obvodným 
úradom v Trenčíne sa uskutočnilo podujatie súčinnosti zá-
chranných zloţiek – hasičov, zdravotníkov a policajtov pri 
príleţitosti „Dňa jednotného európskeho núdzového telefón-
neho čísla 112“,  
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- v dňoch 13. a 14. februára 2010 získala na majstrovstvách 
Slovenska v krasokorčuľovaní v kategórii mladších ţiačok 
zlatú medailu Bronislava Dobiášová z TJ Dukla Trenčín,  

- dňa 13. februára 2010 na oblastných majstrovstvách ţiac-
kych druţstiev v badmintone v Bratislave, zvíťazilo druţ-
stvo Badmintonový klub MI Trenčín,  

- dňa 15. februára 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi verni-
sáţ výstavy fašiangových masiek od autora Jozefa Ďurači-
ho,  

- dňa 16. februára 2010 si fašiangy pripomenuli karnevalo-
vým sprievodom pripomenuli deti z Materskej školy Tren-
čín, Záblatie,  

- dňa 19. februára 2011 sa uskutočnila v Centre rozvoja Mesta 
Trenčín vernisáţ 34. ročníka medzinárodnej putovnej výsta-
vy „Týka sa to tieţ teba“,  

- dňa 24. februára 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnu-
tie Krajského zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 
kraja,  

- dňa 25. februára 2010 sa začalo realizovať projekt virtuálne-
ho divadla divadelným predstavením „Skrat Narodeniny“,  

- od 26. februára do 26. marca 2010 v Novom Meste nad Vá-
hom vystavovali výtvarníci a literáti, ktorí sa zúčastnili na 
druhom ročníku sympózia – „Ora Et Labora“,  

- dňa 28. februára 2010 vedenie strany Smer – Sociálna de-
mokracia organizovalo oslavy Medzinárodného dňa ţien 
v Trenčíne,  

- dňa 28. februára 2010 akademický senát Trenčianskej uni-
verzity A. Dubčeka zvolil prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. 
za zastupujúceho rektora Trenčianskej univerzity A. Dubče-
ka,  

- dňa 1. marca 2010 odovzdal minister školstva SR prof. Ing. 
Ján Mikolaj, CSc. poverovacie listiny poverenému rektoro-
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vi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka prof. Ing. Ivanovi 
Kneppovi, DrSc,  

- dňa 2. marca 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne vernisáţ výstavy zbierky výtvarného umenia 
z Galérie Petra Matejku v Novom Meste nad Váhom,  

- dňa 4. marca 2010 vydal prvotinu Oľgy Nemcovej – Ko-
čeckej, - „Pavučina babieho leta“,  

- dňa 4. marca 201 sa uskutočnila výročná členská schôdza 
organizácie občanov chronicky postihnutými chorobami, str. 
513 

- dňa 7. marca 2010 sa uskutočnili v kine Hviezda celomest-
ské oslavy medzinárodného dňa ţien,  

- dňa 7. marca 2010 vykonala Ţelezničná spoločnosť Sloven-
sko zmeny v cestovnom poriadku z titulu modernizácie ţe-
lezničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom  
a Trenčínom,  

- dňa 7. marca 2010 pre Duklu Trenčín skončila hokejová se-
zóna po prehre so Slovanom Bratislava,  

- dňa 10. marca 2010 bola podpísaná Dohoda o vzájomnej 
spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom 
a Zdruţením podnikateľov Slovenska,  

- dňa 10. marca 2010 sa uskutočnilo podujatie „Litera Tour“ 
s Katarínou Koščovou a Maruškou Kožlejovou,  

- dňa 13. marca 2010 sa uskutočnila vernisáţ filatelistickej 
výstavy „Laugarício 2010“,  

- dňa 13. marca 2010 bola uvedená do ţivota v Trenčianskom 
múzeu nová poštová známka „Matúš Čák Trenčiansky“ 
v nominálnej hodnote 70 centov,       

- dňa 13. marca 2010 sa uskutočnil na výstavisku Expo Tren-
čín kozmetický veľtrh „Beauty Slovakia 2010“,  

- dňa 17. marca 2010 bola Verejnej kniţnici M. Rešetku pre-
zentovaná kniha „Mentálne mapy Slovenska“,  
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- dňa 19. marca 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazov-
ského vernisáţ výstavy Moniky Pavlechovej, Mateja Lacu 
a Alojza Drahoša,  

- dňa 22. marca 2010 sprístupnil predseda Vlády Slovenskej 
republiky Róbert Fico samoobsluţný mliečny automat 
v supermarkete Tesco v Trenčíne – Belá,  

- dňa 22. marca 2010 pripravila Trenčianska vodárenská spo-
ločnosť „Deň otvorených dverí“ pri príleţitosti Svetového 
dňa vody,  

- dňa 23. marca 2010 pochovali tridsaťdva ročného pilota Ing. 
Henricha Pytlíka zo Záblatia, ktorý dňa 14. marca 2010 
havaroval s lietadlom Cessna Citation 550 v blízkosti Dráţ-
ďan,  

- dňa 23. marca 2010 sa začala modernizácia ţelezničnej trate 
medzi Trenčianskou Teplou a Belušou,  

- dňa 23. marca 2010 prijal predseda  TSK Pavol Sedláček, 
nitrianskeho sídelného biskupa Viliama Judáka, aby prero-
kovali  dobudovanie pútnického miesta Skalka,  

- dňa 24. marca 2010 sa uskutočnil v Galérii MAB Trenčian-
sky samosprávny kraj Deň učiteľov, pri tejto príleţitosti 
ocenil 20 učiteľov,  

- v dňoch 25. aţ 27. marca 2010 sa konala v areáli Expo Cen-
trum výstava „Učeň“,  

- dňa 25. marca 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 5. ročník 
„Trenčianskeho robotického dňa“,  

- dňa 25. marca 2010 na Hviezdoslavovej ulici bola prehliad-
ka fotografií „Auswitz album“ z deportácie ţidovských ţien 
na Slovensku,  

- dňa 26. marca 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii 
v Trenčíne  vernisáţ výstavy Klubu výtvarníkov zo Skalice,  

- v dňoch 26. a 27. marca 2010 boli odstránené tri stromy pa-
gaštana konského pri hoteli Tatra pre ich zlý zdravotný stav,  
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- dňa 31. marca 2010 informoval Vladimír Kulíšek o priebehu 
festivalu „Trenčianska hudobná jar“,  

- dňa 2. apríla 2010 na Veľký piatok sa uskutočnila mestom 
procesia Kríţovej cesty, so začiatkom pred kostolom Notre 
Dame a ukončením na Trenčianskom hrade,  

- dňa 4. apríla 2010 sa stretli predstavitelia cirkví pôsobiacich 
na území mesta Trenčín s predstaviteľmi Mesta Trenčín,  

- dňa 7. apríla 2010 sa uskutočnila v Uherskom Hradišti ver-
nisáţ výstavy „Ora Et Ars Viator – Skalka putujúca“,  

- dňa 8. apríla 2010 sa uskutočnilo verejné prerokovanie zá-
meru výstavby Auparku v Trenčíne,  

- v dňoch 8. aţ 11. apríla 2010 sa v Trenčíne uskutočnilo ce-
loslovenské kolo Fyzikálnej olympiády,  

- dňa 9. apríla 2010 sa uskutočnila oslavy 65. výročia oslobo-
denia mesta Trenčín spod nemeckého fašizmu,  

- dňa 9. apríla 2010 navštívil mesto Trenčín švajčiarsky spi-
sovateľ Erich von Däniken,  

- dňa 10. apríla 2010 zohrali futbalisti AS Trenčín priateľský 
zápas proti výberu Malajzie do 21 rokov, nad ktorým zvíťa-
zili 4:0,  

- dňa 13. apríla 2010 odvolalo Mesto Trenčín riaditeľku Zá-
kladnej školy Trenčín, Kubranská ul. Mgr. Danielu Felgro-
vú pre nedostatky zistené hlavnou kontrolórkou Mesta Tren-
čín,  

- dňa 14. apríla 2010 v rozhodujúcom piatom finálovom ho-
kejovom zápase zvíťazili juniori Dukly Trenčín nad roves-
níkmi zo Slovana Bratislava 7:3 a stali sa majstrami Sloven-
ska,  

- v dňoch 14. aţ 16. apríla 2010 na majstrovstvách Slovenska 
v hokeji starších ţiakov získalo druţstvo Dukly Trenčín 
druhé miesto a tým i striebornú medailu,  
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- dňa 15. apríla 2010 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler dvanástich pedagógov za základných a ma-
terských škôl pri príleţitosti Dňa učiteľov,  

- dňa 15. apríla 2010 zaslal primátor Mesta Trenčín Branislav 
Celler kondolenčný list Veľvyslanectvu Poľskej republiky 
nad tragickou smrťou prezidenta, jeho manţelky a celej 
vládnej garnitúry pri leteckej havárii v Bielorusku,  

- dňa 15. apríla 2010 sa uskutočnila beseda s historikom Ró-
bertom Letzom o knihe „Odkaz ţivým“,  

- dňa 16. apríla 2010 sa začala v trenčianskom priemyselnom 
parku výstavba závodu taiwanskej spoločnosti AU Optro-
nics,  

- dňa 19. apríla 2011 sa uskutočnil v Trenčíne 5. ročník súťa-
ţe  „Mladý Európan“ za účasti desiatich druţstiev stredných 
škôl Trenčianskeho kraja,  

- dňa 20. apríla 2010 prijal primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler najlepších športovcov mesta Trenčín za rok 
2009,  

- dňa 22. apríla 2010 si Trenčín pripomenul „Deň Zeme“ 
podujatím, organizovanom na Mierovom námestí, v ktorom 
deti poznávali ţivočíchy, rastlinky, ochutnávali biopotraviny 
a spoznávali prednosti cyklodopravy,  

- dňa 25. apríla 2010 na Behu oslobodenia obce Chocholná – 
Velčice boli úspešní pretekári z Trenčína – v kategórii st. 
ţiačok E. Baginová, v kategórii starších dorastencov P. Ma-
tuščin, v kategórii veteránov do 49 rokov J. Kucharík, 
v kategórii veteránov do 59 rokov M. Kováč, v kategórii ve-
teránov nad 60 rokov,  

- dňa 27. apríla 2010 sa uskutočnila beseda s novinárom Šte-
fanom Šickom,                

- dňa 29. apríla 2010 bola zriadená na internom oddelení Fa-
kultnej nemocnice v Trenčíne nová jednotka intenzívnej sta-
rostlivosti,  
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- dňa 1. mája 2010 pri príleţitosti 6. výročia vstupu Slovenska 
do Európskej únie Mesto Trenčíne pripravilo pestrý program 
„Otvorená Európa – Otvorené mesto“ pre Trenčanov 
v historickom jadre mesta,  

- dňa 1. mája 2010 sa uskutočnila v Delovej bašte Trenčian-
skeho hradu vernisáţ výstavy „Výtvarný salón“,  

- dňa 2. mája 2010 získal majstrovský titul na majstrovstvách 
Slovenska v badmintone v dvojhra muţov Michal Matejka 
a v štvorhre muţov striebornú medailu Michal Matejka 
s Hliničanom,  

- dňa 2. mája 2010 získali na majstrovstvách Slovenska vo 
volejbale juniorov titul majstra Slovenska volejbalisti ATS 
Trenčín COP,  

- dňa 4. mája 2010 prezentoval Jozef Banáš svoju najnovšiu 
knihu „Zastavte Dubčeka“,  

- dňa 5. mája 2010 sa uskutočnil seminár pri príleţitosti 130. 
výročia M. R. Štefánika,  

- dňa 6. mája 2010 predstavila svoju básnickú tvorbu jubi-
lantka poetka a výtvarníčka Izabela Bulková,  

- dňa 6. mája 2010 sa uskutočnila pracovná porada riaditeľov 
nemocníc, ktoré poskytujú zdravotnícku starostlivosť 
v Trenčianskom kraji,  

- dňa 7. mája 2010 v Katovom dome sa uskutočnila vernisáţ 
výstavy MUDr. Júliusa Činčára „Kresby 1960 – 2010“,  

- v máji 2010 na futbalovom turnaji hráčov do 21 rokov „Bre-
ukelen Cup“ v Holandsku zvíťazili hráči ASA Trenčín,  

- dňa 7. mája 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovského 
výstava absolventov ateliéru maľby prof. Jána Bergera,  

- dňa 7. mája 2010 Europe Direct Trenčín organizoval ku 
„Dňu Európy“ verejné podujatie, aby si občania pripomenuli 
60. výročie zaloţenia Európskej únie,  
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- v dňoch 8. a 9. mája 2011 získal na majstrovstvách Sloven-
ska v rýchlostnej kanoistike v C-1 na 5.000 metrov získal 
majstrovský titul Marián Ostrčil,     

- dňa 9. mája 2010 sa uskutočnil v centre Trenčína tradičný 
pochod rodičov s deťmi „Míľa pre mamu“,  

- dňa 10. mája 2010 sa uskutočnili na Mierovom námestí 
oslavy „Dňa matiek“,  

- dňa 11. mája 2010 bola otvorená 1. a 2. etapa stavby moder-
nizácie ţelezničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov,  

- dňa 11. mája 2010 dostali ţiaci ZŠ Trenčín, Novomeského 
do uţívania obnovené jazykové laboratórium,  

- dňa 11. mája 2010 navštívila ZŠ Trenčín, Bezručova ul. kul-
túrna atašé Veľvyslanectva Japonska Masako Morishita,  

- v dňoch 11. a 12. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčín festival 
ekologických filmov „EkoTopfilm – Tour Slovensko“,  

- dňa 12. mája 2010 odvolala Rada starostov Spoločného sta-
vebného úradu v Trenčíne z podnetu primátora Mesta Tren-
čín Ing. Branislava Cellera Ing. Máriu Pavlíkovú z funkcie 
prednostky Stavebného úradu v Trenčíne a na jej miesto do-
časne poverila zastupovaním Ing. Miroslavu Gajdošíkovú,   

- dňa 12. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne podujatie „Noc 
múzeí a galérií“,  

- dňa 13. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne slávnostné 
zhromaţdenie pri príleţitosti 20. výročia vzniku Klubu vo-
jenských veteránov,  

- dňa 13. mája 2010 Úrad pre verejné obstarávanie oznámil 
zrušenie tendra na výstavbu druhého mosta v Trenčíne,  

- seminár o J. G. Cincíkovi spojený s výstavou,  
- dňa 14. mája 2010 bola na pracovnej návšteve v Trenčíne 

poľská ministerka a splnomocnenkyňa vlády pre rovnaké 
zaobchádzanie Alžbieta Radzszevska pri tejto príleţitosti ju 
prijal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 



 
 

956 
 

Pavol Sedláček, MPH a primátor Mesta Trenčín Ing. B. 
Celler,     

- dňa 14. mája 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi výstava 
obrazov Gabriela Petráša „Srdce vo veţi“,  

- v dňoch 14. a 15. marca 2010 sa uskutočnilo v Strednej 
umeleckej škole Trenčíne divadelné predstavenie „Romeo 
and Juliet“ v rámci projektu Comenius, ktorý spojil tri školy 
– z Jihlavy, Lodţe a Trenčína,  

- v dňoch 14. a 15. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčíne  na 
Ostrove 8. ročník  motocyklového zrazu,  

- v dňoch 14. aţ 16. mája 2010 sa uskutočnili v Trenčíne maj-
strovstvá Slovenska v hokejbale juniorov, kategória U – 20, 
na ktorých trenčianskeho druţstva Slovenského orla sa 
umiestnil na treťom mieste,  

- dňa 17. mája 2010 mala premiéru literárno-dramatického 
pásma  „Hľadanie tvarí Edith  Piaf“ v naštudovaní ţiačok li-
terárneho odboru Základnej umeleckej školy K. Pádivého 
v Trenčíne v naštudovaní Mgr. Z. Mišákovej,  

- dňa 18. mája 2010 predseda Trenčianskeho samosprávneho 
kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH veľvyslanca Českej 
republiky na Slovensku PhDr. Jakuba Karfíka,  

- dňa 20. mája 2010 sa uskutočnilo v Trenčíne krajské kolo 
súťaţe „Môj nápad pre región“ zameranej na podporu 
a rozvoj štúdia cestovného ruchu na stredných školách,  

- dňa 21. mája 2010 blahoţelal primátor Ing. B. Celler pani 
Gizele Uhlíkovej pri príleţitosti jej ţivotného jubilea 90 ro-
kov,  

- dňa 21. mája 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovské-
ho výstava „Ţivot a dielo Karla Čapka 1890 – 1038“,  

- dňa 21. mája 2010 sa stretli v Trenčíne celiatici z celého 
Slovenska na piatom celorepublikovom zraze,  

- dňa 22. mája 2010 sa uskutočnil na Mierovom námestí „Deň 
klaunov“,                  
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- dňa 22. mája 2010  prevzal Ivo Veliký, hlavný organizátor 
Ceny Karla  Čapka ocenenia českého ministerstva kultúry 
„Artis Bohemiae Maicis“,  

- dňa 23. mája 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 11. ročník me-
dzinárodného stolnotenisového turnaja veteránov,  

- dňa 26. mája 2010 TSK ocenil víťazov súťaţe o „Najlepší 
podnikateľský zámer 2009“,  

- dňa 26. mája 2010 bolo zriadené v priestoroch Polikliniky 
na sídlisku Juh neštátne zdravotné zariadenie „Očné centrum 
Sokolík“,  

- dňa 29. mája 2010 sa uskutočnil tradičný 6. ročník Behu 
trenčianskou Brezinou za účasti 140 pretekárov z celého 
Slovenska. Z trenčianskych pretekárov si odniesla prvenstvo 
Jitka Hudáková v kategórii ţien do 35 rokov,  

- od 31. mája do 4. júna 2010 vyvrcholili oslavy 45. výročia 
vzniku ZŠ Trenčín, Bezručova ul.,  

- dňa 1. júna 2010 otvorila štátna tajomníčka JUDr. Anna Vi-
teková „Centrum právnej pomoci“ v Trenčíne,  

- dňa 1. júna 2010 vymenoval primátor Ing. Branislav Celler 
za prednostku Stavebného úradu Trenčín Ing. Beátu Bred-
sneiderovú,  

- začiatok mesiaca júna 2010 bol poznačený zvýšenou intenzi-
tou daţďov v Trenčíne, ktorý mal za následok vyliatie poto-
ka v mestskej časti Belá a ohrozovala rodinné domy 
v bezprostrednej blízkosti,  

- dňa1. júna 2010 sa uskutočnila v Mestskej galérii v Trenčíne 
výstava sochárky Marianny Machálkovej,  

- dňa 2. júna 2010 akademický senát Trenčianskej univerzity 
A. Dubčeka v druhom kola zvolil za jej nového rektora 
prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.,  

- dňa 3. júna 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 19. ročník kultúr-
no-spoločenského podujatia „Farbičky – Čarbičky“,  
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- dňa 4. júna 2010 sa uskutočnil 14. ročník súťaţnej výstavy 
amatérskej fotografie v synagóge,  

- dňa 6. júna 2010 sa uskutočnil na Mierovom námestí 13. 
ročník „Trenčianskeho korza“,  

- dňa 9. mája 2010 ocenil predseda Trenčianskeho samo-
správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH najlepších 
športovcov Trenčianskeho kraja, medzi ktorými bol aj re-
prezentant SR vo vytrvalostnom behu Miroslav Kováč, 
dráhový cyklista Tomáš Ažaltovič, hokejové družstvo ju-
niorov Dukly Trenčín,  

- dňa 9. júna 2010 sa uskutočnilo v Kongresovej sále hotela 
Tatra ukončenie 23. ročníka celoţivotného vzdelávania se-
niorov,  

- dňa 10. júna 2010 sa uskutočnila na Trenčianskom samo-
správnom kraji slávnostná akadémia pri príleţitosti 130. vý-
ročia narodenia M. R. Štefánika,                   

- dňa 10. júna 2010 sa tešili zo zisku pohára Stanley Cupu bý-
valí hráči Dukly Trenčín – Marián Hossa a Tomáš Kopec-
ký 

- dňa 11. júna 2010 otvorená posledná sezóna letnej plavárne 
na Sihoti,                    

- dňa 14. júna 2010 si v obradnej miestnosti Mestského úradu 
v Trenčíne prevzalo 41 občanov za bezplatné darcovstvo kr-
vi Jánskeho plaketu,  

- dňa 15. júna 2010 polícia obvinila na základe svedeckých 
výpovedí a znaleckého posudku a Ústavu súdneho inţinier-
stva v Ţiline z pádu stanu na festivale Pohoda 2009 jej ne-
meckého majiteľa,  

- dňa 16. júna 2010 sa na ţelezničnej trati Trenčín – Zlatovce 
vykoľajil z neznámych príčin nákladný vlak,  

- dňa 17. júna 2010 sa uskutočnil 3. ročník „Športovej olym-
piády materských škôl mesta Trenčín“, dňa 18. júna 2010 
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uskutočnilo Trenčianske múzeum výstavu „Dejiny destilá-
tov“,  

- dňa 18. júna 2010 slávnostné otvorenie medzinárodného 
filmového festivalu „Art Film“ v Trenčíne,  

- dňa 19. júna 2010 vernisáţ výstavy členov poľských klubov 
na Slovensku „Priateľstvo bez hraníc“,  

- v dňoch 19. a 20. júna 2010 získala na majstrovstvách Euró-
py junioriek v Donecku na Ukrajine striebornú medailu 
Adela Ondrejovičová z Trenčína, zverenkyňa trénera Pavla 
Jarábka,  

- dňa 20. júna vystúpil v rámci Art Film-u na Mierovom ná-
mestí v Trenčíne spevák Richard Müller,  

- dňa 22. mája 2010 prevzalo 26 ţiakov a kolektívov zo zá-
kladných škôl v Trenčíne ocenenie „Detská osobnosť roka“ 
z rúk primátora Mesta Trenčín,  

- dňa 24. júna 2010 predstavila svoju knihu „Arabský svet“ 
Emire Khidayer,  

- v dňoch 24. aţ 27. júna 2010 sa zišli v Trenčíne účastníci 
3.ročníka „Sokolských telovýchovných slávností“ na celo-
svetovom stretnutí sokolov. Stretnutie malo dva vrcholy a to 
na slávnostnej akadémii v športovej hale na Sihoti dňa 26. 
júna 2010 a na druhý deň 27. júna 2010 hromadnými cviče-
niami na futbalovom štadióne AS Trenčín na Sihoti,  

- dňa 25. júna 2010 sa uskutočnila v Galérii M. A. Bazovské-
ho výstavu sklárskej výtvarníčky Petry Jureňovej – Vlhovej 
a nestora slovenského sochárstva Jána Koniarka,  

- dňa 26. júna 2010  na filmovom festivale Art Film sa usku-
točnil záverečný ceremoniál, na ktorom udeľovaní ocenenia,  

- v dňoch 26. a 27. júna sa uskutočnil na Váhu 54. ročník vo-
dáckych pretekov Trenčianska regata, na ktorom sa zakni-
hovali prvenstvo v kategórii muţov v K-1 Peter Gelle 
z Dukly Trenčin, v K-2 Peter Gelle – Tomáš Martinka, 
obaja z Duly Trenčín. V kategórii ţien v k-1 Karin Matej-
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ková zo Športového gymnázia Trenčín, v K-2 Zuzanou 
Bielikovou, obe zo Športového gymnázia Trenčín,  

- dňa 28. júna 2010 prezident SR Ivan Gašparovič slávnostne 
uviedol do funkcie rektora Trenčianskej univerzity A. Dub-
čeka prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.,  

- dňa 28. júna 2010 bol vyhodnotený 15. ročník súťaţe tvorby 
školských časopisov Trenčianskeho okresu,  

- dňa 29. júna 2010 odborná komisia archeológov vyjadrila 
svoje stanovisko, v ktorom spochybňujú tvrdenie o nájdenou 
predsunutom opevnení v lokalite pred Domom armády,  

- dňa 29. júna 2010 Krajský úrad v Trenčíne udeľoval titul 
„Talent Trenčianskeho kraja“ ţiakom základných, stredných 
a umeleckých škôl Trenčianskeho kraja za vynikajúce vý-
sledky vo vedomostných, záujmovo-umeleckých a športo-
vých súťaţiach,  

- dňa 30. júna 2010 na rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Trenčíne schválili poslanci vrátenie časti finančných pro-
striedkov Trenčianskej televízii, ktorú jej v decembri 2009 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne vzalo,  

- dňa 30. júna 2010 na ZŠ Trenčín, Novomeského odovzdával 
ţiakom vysvedčenia primátor Mesta Trenčín,  

- od 2. júla 2010 vystavoval v Katovom dome akademický 
maliar Marián Prešnajder pod názvom „In media res“,  

- v dňoch 2. aţ 4. júla 2010 na majstrovstvách SR v plávaní 
juniorov získal majstrovský juniorsky titul Daniel Vácval 
z TJ Slávia Športová škola Trenčín, keď zvíťazil 
v disciplínach na 50 metrov prsia, 100 metrov prsia a 200 
metrov prsia. Podobne aj Karin Šebíková zvíťazila 
v disciplíne 100 metrov prsia a 200 metrov prsia.;  

- dňa 3. júla 2010 otvoril Marián Gáborík  na svojom zim-
nom štadióne druhý ročník Hokejovej školy Mariána Gábo-
ríka,  
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- dňa 3. júla 2010 sa konal na Váhu splav netradičných korá-
bov „Splanekor“ 2010 za účasti 16 plavidiel. Víťazstvo si 
odniesla pirátska loď „Čierna perla“,  

- dňa 3. júla 2010 bol sprevádzkovaný rekreačný areál 
v Opatovej,  

- dňa 7. júla 2010 primátor Ing. B. Celler zastavil svojím 
„právom veta“ platnosť rozhodnutia mestských poslancov 
vrátiť Trenčianskej televízii odobratú dotáciu,  

- dňa 7. júla 2010 predviedla novinárom Spoločnosť Marius 
Pedersen na Soblahovskej ulici činnosť zakúpeného stroja 
na vysávanie psích extrementov  a drobných nečistôt z trávy,  

- dňa 8. júla 2010 koncertom Štátnej filharmónie z Košíc sa 
začal 14. ročník festival „Pohoda“,  

- dňa 9. júla 2010 sa uskutočnila prvá výstava v obnovenej 
synagóge, pomenovanej „Art Centrum Synagóga“ výtvar-
níčky Mgr. Izabely Bulkovej 

- dňa 11. júla 2010 navštívil mesto Trenčín americký kozmo-
naut a pilot raketoplánu Discovery Jim P. Dutton 
s manţelkou na pozvanie Kresťanského zboru v Trenčíne. 
Ten vyniesol v spomínanom raketopláne na vesmírnu stani-
cu tričko s nakresleným Trenčianskym hradom, zástavu SR, 
zástavu Trenčína a erb mesta Trenčín,  

- dňa 13.júla 2010 sa uskutočnil 2. ročník športovo-
charitatívneho podujatia „Hviezdy deťom“ za účasti zná-
mych osobností trenčianskeho hokeja, futbalu a slovenských 
hercov.  

- dňa 16. júla 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi v Trenčíne 
vernisáţ výstavy grafičky Alexandry Hudecovej a foto-
grafky Ţófie Ţatkovej,  

- dňa 17. júla 2010 sa uskutočnila v priestoroch kláštora na 
Skalke vernisáţ tretieho ročníka sympózia „Ora Et Ars“,  

- dňa 17. júla 2010 bol svadobný deň hokejistu Mariána 
Hossu, ktorý oţenil Jankou Ferovou,  
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- v dňoch 22. júla aţ 1. augusta 2010 sa uskutočnilo 
v Trenčíne „Medzinárodné stretnutie mládeţe Európy“,  

- v dňoch 26. aţ 30. júla 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 5. roč-
ník „Trenčianskych historických slávností“,  

- v dňoch 31. júla 2010 aţ 1.augusta 2010 sa konali „Tren-
čianske hradné slávnosti“,  

- dňa 2. augusta 2010 sa uskutočnilo divadelné predstavenie 
„Antonius a Kleopatra“ v rámci 10. ročníka Letných shakes-
pearovských dní,  

- dňa 7. augusta 2010 vyvrcholili na Mierovom námestí osla-
vy zo zisku majstrovskej trofeje Stanleyho pohára Mariánom 
Hossom a Tomášom Kopeckým,  

- dňa 9. augusta 2010 sa uskutočnili vo Verejnej kniţnici 
v Trenčíne „Literárnu noc“,  

- v dňoch 10. aţ 12. augusta 2010 sa uskutočnil v Trenčín fes-
tival „Pri trenčianskej bráne“,  

- v dňoch 12. aţ 15. augusta 2010 sa uskutočnil na zimnom 
štadióne v Trenčíne hokejový turnaj „Rona Cup“, na ktorom 
zvíťazili hokejisti HC Nitra,  

- dňa 13. augusta 2010 sa uskutočnila v mestskej veţi verni-
sáţ výstavy „Kreslený humor Vladimíra Pavlíka“,  

- dňa 15. augusta 2010 intenzívny dáţď na hornej Nitre spô-
sobil zvýšenie hladín rieky Handlovky a Nitry a prívalové 
vody spôsobili veľké materiálové škody v Handlovej, Prie-
vidzi a Novákoch,  

- v dňoch 19. aţ 22. augusta 2010 sa na 37. ročníku medziná-
rodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy sa pred-
stavili tri múzea v zriaďovateľskej pôsobnosti TK – Vlasti-
vedné múzeum v Povaţskej Bystrici, Hornonitrianske mú-
zeu v Prievidzi a Trenčianske múzeum v Trenčíne,  

- v dňoch 19. a 20. augusta 2010 sa uskutočnili v Trenčíne 
„Dni Kovačice“,   
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- v dňoch 27. aţ 29. augusta 2010 sa uskutočnila na výstavi-
sku Expo Centrum Trenčín uskutočnil 7. ročník medziná-
rodnej výstavy koní,  

- v dňoch 27. aţ 29. augusta 2010 sa uskutočnil na zimnom 
štadióne v Trenčíne hokejový turnaj deviatakov, z ktorého 
vyšlo víťazne druţstvo Kométy Brno pred Duklou Trenčín,  

- dňa 30. augusta 2010 sa odohral v Devínskej Novej Vsi kr-
vavý kúpeľ, v ktorom občan Harman vyvraţdil rómsku päť 
člennú rodinu a potom strieľal na ulici po všetkom, čo sa 
hýbalo. Nakoniec sa sám aktér zastrelil,  

- dňa 31. augusta 2010 bol odovzdaný do uţívania zrevitali-
zovaný park na Holubyho námesti na Sihoti,  

- nový školský rok 2010/2011 otvoril na Základnej škole 
Trenčín, Ul. Dlhé Hony primátor Mesta Trenčín Ing. Bra-
nislav Celler,  

- dňa 2. septembra 2010 sa uskutočnil 16. ročník výstavy 
„Výtvarný salón Trenčianskeho kraja“,  

- dňa 3. septembra 2010 vystavoval v Katovom dome Vlas-
timil Mahdal z Uherského Hradišťa,  

- dňa 3. septembra 2010 bolo otvorené vo Fakultnej nemocni-
ci v Trenčíne „Hniezdo záchrany“ pre nechcených novoro-
dencov,  

- dňa 4. septembra 2010 sa konal v športovej hale Dukly 
Trenčín Povaţský pohár vo vzpieraní a druhé kolo Univer-
zitnej činky. Najúspešnejšia bola Eleonóra Gogorová, ktorá 
zvíťazila v kategórii ţien,  

- dňa 8. septembra 2010 vstúpilo celoţivotné vzdelávanie 
„Akadémia tretieho veku“ do svojho 24. ročníka,  

- dňa 9. septembra 2010 si pripomenuli klienti Centra sociál-
nych sluţieb Juh na Liptovskej ulici 10. výročie vzniku toh-
to sociálneho zariadenia,  

- dňa 10. septembra 2010 bola sprístupnená v Galérii M. A. 
Bazovského výstava „Kresby“ z jej zbierkového fondu,  
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- v dňoch 11. aţ 13. septembra 2010 pred Hypermarketom 
Tesco premietalo „Autokino“,  

- dňa 12. septembra 2010 minister obrany Slovenskej republi-
ky Ľubomír Galko menoval do funkcie veliteľa Pozemných 
síl Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne Jána Salaga-
niča a ich bývalého veliteľa Jaroslava Vývleka za zástupcu 
náčelníka Ozbrojených síl Armády Slovenskej republiky,  

- dňa 12. septembra 2010 bol usporiadaná v Trenčíne tradičná 
súťaţ silných muţov „Meč Matúša Čáka“, z ktorej si víťaz-
stvo odnieslo druţstvo Slovenskej republiky B. Golier s M. 
Petríkom,  

- dňa 13. septembra 2010 bol menovaný do funkcie Krajského 
riaditeľa Policajného zboru v Trenčíne Peter Müller,  

- od 16. do 19. septembra 2010 sa konal v Trenčíne festival 
„Sám na javisku 2010“,  

- dňa 16. septembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ výstavy štu-
dentov a učiteľov Strednej umeleckej školy v Trenčíne,  

- dňa 16. septembra 2010 sa uskutočnil na Ostrove 10. ročník 
jubilejných pretekov „Beh vzájomnosti“ za účasti 79 prete-
károv. V kategórii muţov nad 40 rokov zvíťazil Ján Ku-
charík z Trenčína, v kategórii muţov nad 60 rokov Dušan 
Kašička,  

- dňa 16. septembra 2010 bol odovzdaný do uţívania v areáli 
Mestského hospodárstva a správy lesov Trenčín na Sobla-
hovskej ulici zberný dvor,  

- dňa 17.septembra 2010 oslávilo Centrum sociálnych sluţieb 
DEMY 20. výročie svojho vzniku slávnostnou akadémiou v 
Posádkovom klube Trenčín,                                

- v septembri 2010 odovzdali do uţívania vo Fakultnej ne-
mocnici v Trenčíne nový CT prístroj,  

- dňa 18. septembra 2010 ohlásil Mgr. Richard Rybníček na 
koncerte Štátnej filharmónie Košice svoje vízie a svoj prog-
ram do volieb na primátora trenčianskej samosprávy,   
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- dňa 18. septembra 2010 sa uskutočnilo v poradí uţ šieste ce-
loštátne referendum na šesť otázok,  

- dňa 22. septembra 2010 policajný vyšetrovateľ obvinil 
z lúpeţe muţa z Galanty, ktorý 14. októbra 2009 lúpeţne 
prepadol zlatníctvo Zlatokov na Mierovom námestí 
v Trenčíne,  

- dňa 22. septembra 2010 bola v Kultúrnom centre Dlhé Hony 
v Trenčíne otvorená pobočka Materského centra „Srdiečko“,  

- dňa 23. septembra 2010 bola otvorená na výstavisku EXPO 
Trenčín výstava „Aqua“,  

- v dňoch 24. a 25. septembra 2010 sa v Trenčíne uskutočnil 
17. ročníka festivalu „Jazz pod hradom“,  

- dňa 26. septembra 2010 vyvrcholili oslavy „Svetového dňa 
turizmu“ v obchodnom dome Laugaricio,  

- dňa 28. septembra 2010 sa uskutočnila na TSK vernisáţ vý-
stavy „Milan Rastislav Štefánik – astronóm a diplomat“  

- dňa 29. septembra 2010 uskutočnilo Okresnej rady Policaj-
ného zboru v Trenčíne v spolupráci so Slovenským červe-
ným kríţom, AutoMotoClubom a Slovakia Assistence do-
pravno-preventívnu akciu pre ţiakov prvého stupňa základ-
ných škôl,  

- mesiac september 2010 na medzinárodnej olympiáde 
v astronómii a astrofyziky v čínskom Pekingu získal zlatú 
medailu Peter Kosec, študent Gymnázia Ľ. Štúra v Tren-
číne,  

- dňa 30. septembra 2010 sa uskutočnila na Mestskom úrade 
v Trenčíne odborná diskusia „Budúcnosť nábreţia v Tren-
číne“,  

- v mesiaci október 2010 organizovali trenčianske kluby dô-
chodcov slávnostné stretnutia pri príleţitosti „Mesiaca úcty 
k starším“,  

- dňa 1. októbra 2010 sa uskutočnila v Art Synagóge vernisáţ 
výstavy Lýdie Ivaňovej a Leny Lukičovej,  
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- dňa 3. októbra 2010 o pol noc bola uzávierka kandidátky na 
primátorov, starostov, poslancov do obecných zastupiteľ-
stiev,  

- v dňoch 4. októbra aţ 3. novembra 2010 bolo organizované 
na území „Jesenné upratovanie“,  

- dňa 5. októbra 2010 sa hrala na Mierovom námestí hra 
„Človečik nehnevaj sa“,  

- dňa 5. októbra 2010 vernisáţ výstavy „Kniha“ vo Verejnej 
kniţnici M. Rešetku,  

- dňa 6. októbra 2010 vernisáţ výstavy v Katovom dome 
„Výber z fotografickej tvorby Josefa Šímu“,  

- dňa 7. októbra 2010 sa uskutočnilo stavebné konanie 
k vydaniu nového ţelezničného mosta v Trenčíne,  

- dňa 8. októbra 2010 sa uskutočnilo vo Verejnej kniţnici M. 
Rešetku tradičné podujatie „Papučková noc“,  

- volebná komisia zaregistrovala 184 kandidátov na poslancov 
do Mestského zastupiteľstva v Trenčíne a piatich kandidátov 
na primátora,  

- dňa 11. októbra 2010 prebehla v Trenčíne trojdňová zbierka 
„Deň nezabudiek“,  

- dňa 12. októbra 2010 stretnutie čitateľov Verejnej kniţnice 
M. Rešetku so spisovateľom PaedDr Jaroslavom Vencál-
kom,  

- dňa 13. októbra 2010 začali platiť nové zľavy autobusy 
MHD v Trenčíne, podľa ktorých zdarma pocestujú deti 
v kočíkoch a cestujúci na invalidných kočíkoch,  

- dňa 14. októbra 2010 pripravila TJ Sokol Trenčín pre deti 
z materských škôl športové popoludnie „Sokolský vietor do 
materských škôl“,  

- dňa 15. októbra sa predstavil trenčianskemu obecenstvu le-
gendárny spevácky a tanečný súbor „Alexandrovci“,  

- od 15. októbra 2010 bolo premiestnené Múzeum Vojtecha 
Zamarovského do Obchodno-zábavného centra MAX,  
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- dňa 15. októbra 2010 prebehla v Trenčíne akcia „Svetového 
dňa bielej palice“, ktorým si občania pripomenuli význam 
bielej palice, dôleţitej pomôcky nevidiacich občanov,  

- od 16. októbra do 19. novembra 2010  trvala tohoročná ak-
cia „Študentská kvapka krvi“, do ktorej sa zapojilo 1.154 
darcov, z toho 204 prvodarcov,                  

- od 17. do 31. októbra 2010 sa konala festival „Trenčianska 
hudobná jeseň“,  

- dňa 20. októbra 2010 krstil Boris Filan v Trenčíne svoju 
najnovšiu knihu „Tajomstvo Budhovho úsmevu“,  

- dňa 21. októbra 2010 si pripomenul 10. výročie svojho zalo-
ţenia Euroregión Bíle – Biele Karpaty na slávnostnej konfe-
rencii,  

- dňa 22. októbra 2010 v Galérii M. A. Bazovského vystavo-
vali Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach 
a Střední umělecko-průmyslová škola vo Valašskom Meze-
říčí,  

- dňa 22. októbra 2010 bola odovzdaná do uţívania 
v Materskej škole Trenčín, Legionárska ul. interaktívna ta-
buľa,  

- dňa 23. októbra 2010 bola odovzdaná verejnosti obnovená 
kyslíková dráha na Brezine,  

- dňa 26. októbra 2010 navštívil mesto Trenčín minister škol-
stva Slovenskej republiky Ing. Eugen Jurzyca, ktorý s 
prednostom Krajského školského úradu v Trenčíne Ing. 
Ondrejom Divínskym a primátorom Mesta Trenčín Ing. 
Branislavom Cellerom navštívil Základnú školu Trenčín, 
Hodţova ul. a Základnú školu Trenčín, Novomeského ul.,  

- dňa 27. októbra 2010 sa uskutočnil v Parku M. R. Štefánika 
pietny akt pri príleţitosti 92. výročia vzniku Českosloven-
ska,  

- dňa 27. októbra 2010 sa uskutočnila verejná diskusia 
s kandidátmi na primátora mesta Trenčín,  
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- dňa 27. októbra 2010 vernisáţ výstavy akademického malia-
ra Mikuláša Klimčáka,  

- dňa 28. októbra 2010 sa stretli čitatelia na besede 
s majstrom športu Dušanom Čikelom,  

- dňa 29. októbra 2010 bola odovzdaná do uţívania nová sve-
telná kriţovatka pri stanici pohonných hmôt ESSO pod Ju-
hom na zlepšenie priechodnosti motorových vozidiel idúcich 
z Juh do obchodnej zóny obchodných domov Tesco a Lau-
garicio.  

- dňa 29. októbra 2010 sa uskutočnil 7. ročník „Klubu dar-
cov“ organizovaný Trenčianskou nadáciou, v ktorom boli 
vyhodnotené úspešné projekty,  

- dňa 1.novembra 2010 bol spustený Mestským úradom 
v Trenčíne projekt určený trenčianskym rodinám s deťmi 
„Family karta“.  

- dňa 4. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ 47. ročníka 
výstavy Fotoskupiny „Méta 2010“,  

- dňa 6. novembra 2010 Základná organizácia diabetikov Slo-
venska pripravila pre svojich členov podujatie 18. ročník 
„Svetového dňa diabetu“, ktorým si diabetici pripomínajú 
objavenie inzulínu,  

- dňa 10. novembra 2010 sa uskutočnila v Trenčíne výročná 
členská schôdza Slovenského zväzu ťaţko telesne postihnu-
tých,  

- dňa 11. novembra 2010 sa uskutočnilo výročné zasadnutie 
poradného orgánu primátora „Rada starších“,  

- v dňoch 11. aţ 13. novembra 2010 sa uskutočnil 5. ročník 
festivalu dobrodruţných filmov „HoryZonty“,  

- dňa 12. novembra 2010 sa uskutočnili voľby do mestskej 
samosprávy v Trenčíne, v ktorých kandidát na primátora 
Mgr. Richard Rybníček získal 70,83 % hlasov,  
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- dňa 14. novembra 2010 sa  čitatelia stretli s Ladislavom Ne-
zchlebom, autorom reedície účelovej publikácie „História 
trenčianskej turistiky“,  

- dňa 15. novembra 2010 sa na vojenskom cintoríne stretli ve-
teráni druhej svetovej vojny, aby pri príleţitosti „Dňa vete-
ránov vojen“, známy ako „Deň červených makov“ zaspomí-
nali na statočných slovenských vojakov,  

- dňa 15. novembra 2010 Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 
rozhodlo o zriadení a prevádzkovaní nocľahárne,  

- dňa 15. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ výstavy 
umelcov fotografa na vozíčku Igora Frimmela a maľujúcej 
ústami a nohami Danky Pekarovičovej,  

- v dňoch 16. a 17. novembra 2010 si Mesto Trenčín pripo-
menulo 21. výročie „neţnej revolúcie“,  

- dňa 18.novembra 2010 prijal predseda TSK MUDr. Pavol 
Sedláček, MPH  a primátor Mesta Trenčín Ing. Branislav  
Celler francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J. E. Jean – 
Mária Bruna,   

- v dňoch 18. aţ 24. novembra 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 
„Festival francúzskych filmov“,  

- dňa 18. novembra 2010 na 11. ročníku „Expo Gast 2010“ 
v Bruseli získala zlatú medailu Mgr. Mária Muráriková 
v kategórii cukrárenská artistika,                  

- dňa 19. novembra 2010 sa uskutočnila na Brezine povolená 
poľovačka na diviakov, ktoré sa premnoţili a spôsobovali 
v lesoparku škody,  

- dňa 23. novembra 2010 oslávila Trenčianska nadácia desiate 
výročie svojho zaloţenia,  

- dňa 23. novembra 2010 odovzdal predseda Trenčianskeho 
samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH viace-
rým kolektívom a jednotlivcov i z mesta Trenčín pamätný 
list za rozvoj kultúry v Trenčianskom kraji,  



 
 

970 
 

- dňa 23. novembra 2010 prijal viceprimátor Bc. Tomáš Va-
ňo najlepších študentov v súťaţi „Poznáš Trenčín?“ organi-
zovanou Trenčianskou univerzitou A. Dubčeka,  

- dňa 24. novembra 2010 Základná škola Trenčín, Hodţova 
ul. oslávila 45. výročie svojho vzniku slávnostnou akadé-
miou v Posádkovom klube Trenčín,  

- dňa 24. novembra 2010 krstil v Trenčíne historik Pavel 
Dvořák svoju najnovšiu knihu „Tretia kniha o Bratislave“,  

- dňa 24. novembra 2010 sa uskutočnila v Trenčianskom mú-
zeu vernisáţ putovnej výstavy „Cesta dejinami slovenského 
školstva“,  

- dňa 26. novembra podpísal primátor Ing. Branislav Celler 
dodatok k zmluve medzi Mestom Trenčín a Hokejovým 
klubom Dukla Trenčín,  

- dňa 25. novembra 2010 bol prerazený ţelezničný tunel  pod 
Tureckým vrchom pri Novom Meste nad Váhom, v rámci 
modernizácie ţelezničnej trate,  

- dňa 26. novembra 2010 Piaristické gymnázium Jozefa Bra-
neckého oslávilo 20. výročie obnovenej činnosti slávnostnou 
akadémiou v Posádkovom klube Trenčín,  

- dňa 26. novembra 2010 slávnostnou akadémiou Špeciálna 
základná škola Vladimíra Predmerského v Trenčíne oslávila 
80. výročie svojho vzniku,  

- ňa 26. novembra 2010 sa uskutočnila vernisáţ v Art synagó-
ga výstava „Factum“,  

- dňa 30 .novembra 2010 postavili pracovníci Mestského hos-
podárstva v Trenčíne vianočný stromček, ktorý bude stáť na 
Mierovom námestí do 2. februára 2011,  

- dňa 30. novembra 2010 bola v priestoroch Farského úradu v 
Trenčíne otvorená Farská kniţnica,  

- dňa 1. decembra 2010 zomrel publicista, recitátor a orga-
nizátor kultúrnych a spoločenských podujatí Ivo Veliký,  



 
 

971 
 

- v dňoch 2. a 3. decembra 2010 sa uskutočnil na výstavisku 
Expo Trenčín  6. ročník výstavy vína, vody a destilátov „Vi-
num Laugaricio“,  

- dňa 3. decembra 2010 sa uskutočnila v Dome umenia 
v Bratislave vernisáţ výstavy všetkých troch ročníkov „Ora 
Et Ars“,  

- dňa 3. decembra 2010 novozvolený primátor  Mgr. Richard 
Rybníček sa podľa tradície zúčastnil svätej omše v kostole 
piaristov na sviatok patróna Mesta Trenčín sv. Františka Xa-
verského,  

- dňa 3. decembra 2010 vyvrcholil 18. ročník literárnej súťaţe 
Jozefa Braneckého „Studňa sa tajne s daţďom zhovára“,  

- dňa 4. decembra 2010 sa konal v Trenčíne kasting účastní-
čok 16. ročníka „Miss Slovensko 2010“,  

- dňa 5. decembra 2010 zavítal do Trenčína sv. Mikuláš,  
- dňa 8. decembra 2010 prednášal o slovenskom vinohradníc-

tve Peter Chrastina,  
- dňa 13. decembra 2010 sa začala rekonštrukcia hotela Tatra 

v Trenčíne,                   
- dňa 13. decembra 2010 vyhlásili v Bojniciach výsledky an-

kety „Senior roka 2010“, v rámci ktorej bol ocenený predse-
da Klubu kresťanských seniorov v Trenčíne Mgr. Vojtech 
Filin,  

- dňa 21. decembra 2010 sa uskutočnilo ustanovujúce Mest-
ské zastupiteľstvo v Trenčíne, na ktorom novozvolený pri-
mátor Mgr. Richard Rybníček a novozvolení poslanci po-
tvrdili sľubom svoje zvolenie,  

- dňa 22. decembra 2010 prevzal vyše dvoch stoviek detí zo 
sociálne slabších rodín rozprávkové kniţky v rámci projektu 
„Otvor srdce, daruj knihu“,                      

- dňa 22. decembra 2010 odovzdali členovia Klubu priateľov 
Vojenských klimatických kúpeľov v Tatranských Matliarov 
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pediatrickej klinike Fakultnej nemocnici v Trenčíne finanč-
ný dar vo výške 900 eúr,  

- v dňoch 26. a 27 .decembra 2010 sa uskutočnil v Trenčíne 5. 
ročník hokejového turnaja piatych ročníkov „Memoriálu Jo-
zefa Hantáka“, z ktorého víťaznú trofej si odniesla Dukla 
Trenčín,  

- dňa 29. decembra 2010 odovzdaná trenčianskej verejnosti 
do uţívanie mobilná ľadová plocha na Štúrovom námestí  
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Záverečné ustanovenie 
 
 

Návrh kronikárskeho záznamu Mesta Trenčín za rok 
2010 bol po vypracovaní kronikárom predložený rokovaniu 
Rady Mesta Trenčín dňa 3. novembra 2011, ktorá ho svojím 
uznesením č. 95 vzala na vedomie. 

 
 
 
 
 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––                    –––––––––––––––––––––––––––––– 
Ing. Jaroslav Pagáč             Mgr. Richard Rybníček 
prednosta Mestského úradu    primátor Mesta Trenčín 
    Trenčín      
   
 
 
      

 
 
 
 
 

     
     Mgr. Jozef Čery 
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